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APRESENTAÇÃO

O edifício de mercado na obra de Januário Godinho, Fernando Távora e
Eduardo Souto de Moura

Tiago Galveia Raposo Vieira

A presente dissertação aborda a temática do edifício de mercado, na obra de três
arquitectos, Januário Godinho, Fernando Távora e Eduardo Souto de Moura, e do
modo em que o mesmo é resposta às condições geográficas, topográficas, culturais e
programáticas sendo capaz de ser um elemento arquitectónico potenciador de
expansão urbana.
É nossa convicção que ao perceber e compreender o funcionamento do mercado,
estamos a perceber e compreender a história de um território, de uma população, de
uma cidade e por sua vez de uma evolução através da história indo ao encontro da
sua génese.
A leitura crítica dos três mercados; Ovar, Santa Maria da Feira e Braga suporta-se na
compreensão territorial, documental e pessoal, procurando através dos desenhos as
respostas para a questão de partida, que se considera determinante e na base da
investigação elaborada, levando-nos a verificar o modo como o facto arquitectónico
tipo, o mercado, responde e contribui para a expansão urbana dos lugares.

Palavras-chave: Edifício de mercado, Expansão urbana, Januário Godinho, Fernando
Távora, Eduardo Souto de Moura

PRESENTATION

The market building in the work of Januário Godinho, Fernando Távora
and Eduardo Souto de Moura
Tiago Galveia Raposo Vieira

This dissertation approaches the subject of market building as represented in the works
of three architects, namely Januário Godinho, Fernando Távora, and Eduardo Souto
de Moura. Market building should be able to anticipate geographic, topographic,
cultural, and programmatic circumstances thus instantiating the architectural element
which empowers urban expansion.
We are therefore convinced that by perceiving and understanding how the market
works, we are also perceiving and understanding the history of a given territory,
besides the history of a population, of a city, and, in turn, the evolution of history itself.
The critical reading of the three markets, namely Ovar, Santa Maria da Feira, and
Braga, is based on a territorial, documental, and personal appreciation. Answers to the
starting point, which is determinant because it is the foundation of an elaborate
investigation, were investigated by analysing and looking at designs. Such a method
made us realise how the architectural type model and the market respond and
contribute to urban expansion.

Keywords. Market building, Urban Expansion, Januário Godinho, Fernando Távora e
Eduardo Souto de Moura
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1. INTRODUÇÃO
O estudo apresentado foi realizado no âmbito da unidade curricular dissertação de
Mestrado Integrado em Arquitectura da Universidade Lusíada de Lisboa. A presente
dissertação versa “o edifício de mercado na obra de Januário Godinho, Fernando
Távora e Eduardo Souto de Moura”, pretende ser um estudo acerca do edifício de
mercado municipal enquanto elemento indutor de dinâmica de expansão urbana a par
da inerente interpretação de forma urbana versus facto arquitectónico tipo. As obras
abordadas são: o mercado municipal de Ovar, Santa Maria da Feira e Carandá, Braga,
dos arquitectos Januário Godinho, Fernando Távora e Eduardo Souto de Moura.
Motivação para este estudo advém de temas que surgiram com a progressiva
desvalorização dos espaços dos mercados municipais a que assistimos, mas também
de uma intriga patente ao longo do percurso académico tentando compreender como
um edifício “per si” gera e levanta uma série de relações intimamente ligadas,
sobretudo pela pluralidade de funções que pode ter influenciando o seu uso/usos na
estrutura da cidade e evolução urbana. Sentido do útil1.
O objectivo principal deste trabalho é dotado da compreensão de entender o edifício
de mercado e por sua vez o subjacente acto de projectar um edifício de mercado em
sintonia com a sua capacidade de desenvolver expansão urbana, com a compreensão
da evolução das diferentes tipologias de mercado e as suas respostas ao contexto
português no período referido. Entender como o edifício apresenta respostas
geográficas, topográficas, culturais e programáticas com base na leitura de expansão
das cidades em estudo, reforçando que o processo de criação de um edifício està
intimamente ligado ás mesmas condicionantes.
Perceber e compreender o funcionamento do mercado é ao mesmo tempo
compreender a história de um território, da fixação da população de uma cidade e por
sua vez a sua evolução pela história, percebendo a sua génese. Entendendo o seu
aparecimento como resultado de uma necessidade de assegurar bens que acaba por
ter uma igual necessidade ao nível da evolução do espaço urbano. De certo modo
entender como se concretizou a ligação geradora dessa mesma evolução ou
desenvolvimento nas suas mais variadas tipologias, quer seja rua, praça ou edifício
coberto.

1

Que tem utilidade ou préstimo

Tiago Galveia Raposo Vieira

33

O edifício de mercado na obra de Januário Godinho, Fernando Távora e Eduardo Souto de Moura

Surge assim a questão: De que forma o edifício de Mercado enquanto resposta às
condições geográficas, topográficas, culturais e programáticas é capaz de
promover a expansão urbana? No limite definido em que se considera um elemento
dinamizador nos casos em estudo, compreendidos entre a década de trinta, final de
cinquenta e setenta, do séc. XX.
Neste estudo abordamos algumas questões subjacentes ao tema e por consequência
à investigação como procura primordial de enquadramento dos três edifícios de
mercado municipal, o trabalho foi então organizado em três momentos distintos.
Balizamento histórico, sequência cronológica da influência de cada arquitecto na
história da arquitectura face ao tempo estudado e obras em estudo.
Para melhor entender o edifício de Mercado como elemento capaz de promover a
expansão urbana, a presente dissertação, para além desta célere introdução que
enuncia as transformações sociais, económicas e técnicas na tardia arquitectura
moderna portuguesa das décadas de cinquenta, sessenta e setenta, apresenta no
capítulo dois, a par de uma resenha histórica desde as suas origens e a uma
abordagem ao início do século XIX em Portugal que alteraram o paradigma de
sociedade desde a revolução do ferro, estando na base do surgimento dos edifícios de
mercados cobertos, para uma melhor compreensão do percurso das obras e autores
no tempo citado, também o estudo da Forma urbana versus Facto arquitectónico tipo.
No capítulo três - Três autores, três gerações, três modos de pensar/praxis – Entender
a forma como os autores se inserem no tempo estudado tendo como partida o final
dos anos cinquenta momento em que se propõe uma reflexão acerca do tempo
português e a contextualização dos modelos ao sitio, conduzindo-nos à relação
cronológica que se pode construir a partir dos autores no encadeamento que existe na
forma como Januário Godinho reinventa a tradição, Fernando Távora reintroduz a
história na arquitectura e Eduardo Souto de Moura faz a fusão da história e tradição;
No capitulo final é desenvolvido o estudo dos três casos de estudo referentes ao
Mercado de Ovar, Mercado de Santa Maria da Feira e Mercado do Carandá, no qual é
feito uma abordagem critica, não só sustentada em escritos mas também em imagens,
quer da época quer por nós desenvolvidas, que se tornam parte integrante no nosso
papel de estudantes de arquitectura utilizadas frequentemente como método auxiliar
explicativo do pensamento arquitectónico.
O primeiro mercado em Ovar, (1948), surge com a necessidade de expansão da vila
sendo este um dos principais edifícios construídos naquela época com sentido de
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transformação urbana, revela-se como um edifício que està na base do desenho
urbano demonstrando como a arquitectura desempenhou um papel importante de
transformação da vila. Este mercado rompe com o que até então era um projecto de
mercado urbano, levando-nos a estudar o mercado de Santa Maria da Feira, (1953),
onde Fernando Távora consegue através da compreensão popular de mercado criar a
tendência de continuidade ao caracter urbano de uma vila. Na mesma ordem de
pensamento surge em análise o mercado municipal do Carandà (1980) associado à
evolução da cidade de Braga.
Metodologia Cientifica, metodologia da Historia e a metodologia fenomenológica da
arquitectura, guiam a investigação
Na realização deste trabalho, fundamentado em três casos de estudo, procedendo a
sua selecção com base numa lógica cronológica em que em cada caso de estudo,
tanto a obra prática como a obra escrita dos diferentes autores segue sempre uma
sequência logica de evolução temporal. A escolha destes casos de estudo justifica-se
pela necessidade de compreender o conceito do edifício de mercado nas diferentes
fases de cada autor, e também em critérios arquitectónicos da época, tendo em conta
o meio português em que està inserido.
Suportes à investigação: Experiência2 Sensível3 dos casos de estudo, foi condição
sine qua non para o estudo das obras e os pressupostos supra citados através de
visitas aos lugares. Dotando-nos dos sentidos para um conhecimento da realidade,
experimentação sensível que pode ser apreendida pelos sentidos, ao que juntamos os
elementos descritivos e desenhados in loco. Escolhendo estes três edifícios como a
resposta que cria a fusão entre contexto histórico, cultural e arquitectura moderna.
Numa segunda fase o trabalho recaiu numa exaustiva recolha de informação, cuja a
pesquisa foi estruturada numa bibliografia geral de enquadramento do tema e contexto
histórico das diferentes décadas.
Os casos em estudo foram alvo de uma análise pormenorizada e realizada com base
nos elementos desenhados, estudos, trabalhos de análise efectuado na visita e
respectiva documentação fotográfica. A estratégia para os casos abordados passou
por estruturar o seu estudo segundo os seguintes parâmetros: Forma urbana versus
facto arquitectónico tipo.

2

Ato ou efeito de experimentar, conhecimento por meio dos sentidos de uma determinada realidade,
experimentação
3 Dotado de sensibilidade, que pode ser percebido pelos sentidos
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Premissas comuns que facilitaram a comparação e a obtenção das características
chave na construção do objectivo principal desta dissertação.
Muito poderà ser dito ainda sobre estas obras, pois foi abordado apenas o que é o
objecto em estudo, elaborando uma crítica e uma reflexão explicativa.
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2. BREVE

RESENHA HISTÓRICA DO SURGIMENTO DOS MERCADOS E
EVOLUÇÃO DO EDIFÍCIO DE MERCADO DESDE O SÉC. XIX

Perceber e compreender o funcionamento do mercado é ao mesmo tempo
compreender a história de um território, da fixação da população de uma cidade e da
sua evolução pela história, através da sua génese. Compreendendo o seu
aparecimento como resultado de uma necessidade de assegurar bens que acaba por
ter importância igualmente ao nível da evolução do espaço urbano, na medida em que
se considera um espaço colectivo4. De certo modo, entender como se concretizou a
ligação geradora dessa evolução ou desenvolvimento nas suas mais variadas
tipologias: rua, praça e edifício coberto.
As formas de venda, compra ou troca de bens foram, ao longo da história, as mais
diversas e adaptaram-se ao contexto geográfico, cultural e social em que se inseriam.
Neste sentido, é necessário compreender que o edifício de mercado, como o vemos e
entendemos hoje, é o resultado de uma evolução histórica e arquitectónica, que não diz
respeito à nossa tradição e aos nossos costumes, como aos de todos os que directas
ou indirectamente nos foram influenciando. (Oliveira,2008, p.6)

O mercado, sempre se apresentou como um elemento materializado da cidade,
justificando a necessidade de entender a cidade como um todo, aconteceu e surgiu
como, bazar islâmico5, ágora6 - stoa7, fórum8, loggia9, em diferentes tempos e em
diferentes povos. Tendo em comum a importância da posição que sempre ocupa na
cidade, as funções que desempenha, a sua estrutura e morfologia até ao modo como
o homem desfruta desse espaço. Falamos até aqui de um tipo de mercado em praça
livre, descoberto ou em feiras que aconteciam em locais de referência nas cidades.

4

Espaço Colectivo - Na sua relação com a diversidade urbana e na forma como podem servir de suporte
a uma operação de regeneração urbana.
5 Bazar Islâmico - Ponto de partida e de chegada das caravanas [dos povos árabes no Médio Oriente], e
também os locais de descanso, de troca e de armazenagem de mercadorias.
6 Ágora - Conjunto de grandes edifícios e equipamentos de caracter comercial, cívico, cultural e religioso
ocupam os pontos fulcrais das cidades gregas e organizam as estruturas urbanas. […] O ágora era
envolvido pelo mercado […] (Lamas, 2014, p. 139)
7 Stoa- Edifício marcado por um corredor de atravessamento de um espaço que separava os espaços
comerciais do espaço público, destinado a abrigar os seus visitantes das condições atmosféricas.
(Norberg-Schulz, 1980, p. 25)
8 Fórum - A sua origem data do tempo em que a cidade de Roma era formada pela união de diversas
tribos estrangeiras que se reuniam num espaço comum. Esta era a praça principal da cidade na época,
sendo utilizado como extensão da área de comércio. (Pereira, 2008, p.14)
9 Loggia - Elemento arquitectónico que se define como galeria ou corredor na fachada de um edifício
suportado por colunas. (Marques, 2014, p. 27).
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Islamismo: Bazar

Antiguidade: Agora | Forúm

Idade Média: Feira de Rua | Loggia

Industrialização: Les Halles | Couvent Gargen

Modernidade: Edifício Mercado | Mercado Reabilitado
Ilustração 1 - Evolução tipológica do espaço de comércio: Islamismo, Antiguidade e Idade Média. (Ilustração Nossa, 2017).

Factor político: Na cidade a função mais importante seria centralizar e difundir os
poderes religiosos e políticos. Estando o mercado inteiramente ligado ao crescimento
das populações nas cidades. (Mumford, 1983, p. 72)
O mercado é desde sempre um lugar de trocas e serviços, apesar de ao longo do
tempo
ter ocupando
Islamismo:
Bazar diferentes posições na cidade: perto do adro da igreja, no centro
da cidade ou junto a uma das portas da cidade, mas o espaço era aberto e público
prolongando
sua função
Antiguidade:a Agora
| Forúm comercial ao longo das ruas adjacentes à praça, que
normalmente resulta de um vazio na estrutura urbana, em semelhança ao que jà
acontecera
nasFeira
cidades
medievais
Idade Média:
de Rua
| Loggia10.
A localização era influência da cidade assim como a cidade influenciava e organizava
Industrialização: Les Halles | Couvent Gargen

os seus fluxos populacionais. O largo do mercado só é considerado como praça a
11, porque até aqui continuam os mercados a céu aberto, altura
partir
do Renascimento
Modernidade:
Edifício Mercado
| Mercado Reabilitado

em que a praça passa a desenhar-se em definitivo na estrutura urbana e adquire o seu
estatuto de fazer parte obrigatória do desenho urbano nos séculos XVIII e XIX.
Da mesma forma que se associam os mercados ao ar livre ao período medieval
também o norte da Europa fica associado a novas tipologias de mercado designadas
por Halle no séc. XIII, que se caracterizam por serem grandes espaços cobertos e por
albergarem um número considerável de lojas, momento que se considera em evolução
até ao séc. XIX e à arquitectura do ferro. (Leal, 2011, p.37)
10

Cidades Medievais (séc. X e XI) Surge na sequência das antigas Cidades Romanas que foram
posteriormente reocupadas. (Lamas, 2014, p.151)
11 Renascimento (séc. XV até XVIII). A definição de praça na cidade tradicional implica, como na rua, a
estreita relação do vazio (espaço de permanência) com os edifícios, os seus planos marginais e as
fachadas, que definem os limites da praça e caracterizam-na, organizando o cenário urbano. A praça
reúne a ênfase do desenho urbano como espaço colectivo de significação importante. Na urbanística
moderna, a praça permanece, embora suscitando as dificuldades de delimitação e definição provocadas
pela menor incidência dos edifícios e fachadas na sua definição. (Lamas, 2014, p.102)
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Século XIX e o edifício coberto:
Islamismo: Bazar

O contexto socioeconómico nomeadamente no séc. XIX promoveu grandes alterações
no desenvolvimento da actividade comercial bem como na relação desta com o próprio
Antiguidade: Agora | Forúm

espaço do edifício para a cidade, o aumento demográfico aliado à melhoria de
condições de vida da população levou ao crescimento das cidades europeias e por
Idade Média: Feira de Rua | Loggia

consequência a necessidade de mais locais abastecedores nas cidades para as
populações. Existia a necessidade de criar espaços afectos a actividade onde fosse
Industrialização: Les Halles | Couvent Gargen

possível providenciar o controlo de questões relacionadas com a higiene, iluminação e
a ventilação e ao mesmo tempo controlar a actividade. Estava assim lançado o
Modernidade: Edifício Mercado | Mercado Reabilitado

caminho para o mercado em volume fechado.
Questões funcionais, sociais e de higiene e segurança – que conduziram à submissão
destes às autoridades municipais. Isto demonstra o papel relevante dos mercados no
abastecimento das populações e a sua importância para as cidades que se
encontravam em grande crescimento populacional, exigindo novos mercados fechados
uma vez que os da época jà não respondiam adequadamente às necessidades.
(Oliveira, 2008, p.13)

Islamismo: Bazar

Antiguidade: Agora | Forúm

Idade Média: Feira de Rua | Loggia

Industrialização: Les Halles | Couvent Gargen

Modernidade: Edifício Mercado | Mercado Reabilitado
Ilustração 2 – Evolução tipológica do espaço de comércio: Les Halles e Edifício de Mercado. (Ilustração Nossa, 2017)

O séc. XIX traz consigo o início do mercado coberto e o apogeu da arquitectura do
ferro, fazendo agora a praça parte do projecto/ do espaço coberto. O espaço era
caracterizado pela sua racionalização quer nas plantas quer nos alçados, sustentado
por pórticos e galerias horizontais com elevado pé direito permitindo a ventilação e
iluminação. O pavilhão de cristal é a pedra de toque dos meados do séc. XIX, se se
quiser descobrir o que pertence inteiramente ao séc. XIX e o que aponta em direcção
ao XX. (Pevsner, 1968, p.11) Estávamos perante o pavilhão para a primeira exposição
mundial (1851) em Londres, e por sua vez no início do novo campo construtivo, da
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época do ferro e do vidro, das peças pré-fabricadas e das estruturas mais leves que
permitiam maiores vão.
Foi este o contexto para o surgimento dos projectos de Couvent Garden12 em Londres
e Les Halles13 em Paris, o primeiro construído de forma a albergar todo o
armazenamento do comércio londrino e o segundo desenhado para receber a
exposição de 1855 em Paris, com avenidas cobertas, ruas e quarteirões que lhe
conferiam características urbanas.
Em Portugal é no século XIX que a revolução industrial, momento em que o ferro
assume a sua importância, apesar de tarde face a outros países europeus, no Porto
atinge as maiores proporções numa fase inicial. Toda esta transformação para uma
época industrializada origina um crescimento das cidades desencadeado pela
deslocação das populações à procura de emprego no sector da indústria, gerando
novas classes e grupos operários que levam a formação de novas áreas urbanas nas
cidades na tentativa de organização das mesmas. Foi neste cenário que se gerou a
necessidade de criar novos espaços públicos capazes de responder a exigências
funcionais e de salubridade, entre muitos outros com caracter publico os edifícios de
mercado, construídos em ferro por ser o material que se apresenta na época como o
mais capaz de dar resposta a estas construções de caracter utilitário. É neste período
em que os os sistemas urbanos adoptam novos sistemas de construção e novas
tipologias que os mercados desempenham um importante papel para a estrutura
urbana das cidades, afirmando-se como uma relevante transformação comercial em
particular na cidade do Porto, no final do século XIX. (Oliveira, 2008, p.18)
Apesar

da

forte

industrialização

e

da

transformação

sentida

a

nível

do

desenvolvimento dos aglomerados urbanos que se adaptavam às novas infra
estruturas em paralelo com a ruptura do passado no plano urbanístico ao nível do
entendimento da cidade, e mesmo tendo sido no porto as primeiras mostras de
12

Couvent Garden - No início de século XVII o Covent Garden era uma praça construída pelo arquitecto
Inigo Jones. Mas serà durante o século XIX, mais propriamente em 1830 que esta praça é transformada
num mercado de frutas e vegetais de Londres. O projecto da autoria de Charles Fowler24 era o mercado
dos mercados, abastecia todos os mercados londrinos. Com uma planta limpa é um complexo que liga
três edifícios paralelos entre si, por pilares e arcadas. As lojas eram abertas para o público e existia um
local de armazenamento na parte superior do mercado. (Henriques, 2015, p.73)
13 Les Halles – Projectado por Vitor Baltard, entre 1852-1858 em Paris. O mercado compreendia um
conjunto de 12 pavilhões separados por corredores de 15 metros de largura. No fundo eram “avenidas
cobertas com abóbodas, formando ruas, quarteirões e praças que lhe davam características urbanas,
como se de elementos urbanos se tratassem.” (Albuquerque, 2011, p. 47). As estruturas dividem-se em
quatro pavilhões de 54 por 54 metros e oito pavilhões de 54 por 42 metros. Estes encontravam-se
divididos em secções, deste modo cada pavilhão vendia um tipo de produto. A nível estrutural o mercado
adquiria uma escala monumental, “a sua composição estrutural é em ferro fundido, colunas e arcos, com
as superfícies verticais de vedação de tijolos e vidro.” A cobertura é constituída por vigas de treliças de
ferro.” (Coelho, 2013, p. 55)
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mudança as questões da tradição fazem com que o norte se atrasasse
urbanisticamente face às cidades europeias, questões abordadas no desenvolvimento
dos casos de estudo da presente dissertação.
Os edifícios de mercado apresentavam nesta época características tipológicas
comuns, um espelho das necessidades impostas; higiene, controlo, iluminação e
ventilação, combinando as estruturas em ferro com o vidro e alvenaria conseguindo
assim criar grandes coberturas possíveis de iluminar a nave central.
Observamos que na primeira metade do séc. XX, o ferro perde a sua importância
como elemento base e começamos a observar a introdução do betão armado,
primeiramente em estruturas como pontes e depois, nos novos edifícios de mercado
principalmente no norte do pais, devido muito em parte à capacidade e conhecimento
dos engenheiros desta época, que abordaremos mais à frente, capazes de
desenvolver estruturas semelhantes ás construídas em ferro, que revelam o uso das
potencialidades do betão coincidindo com uma fase de experiencias modernistas da
aplicação deste material. As primeiras décadas do séc. XX foram fortemente marcadas
pela passagem para o novo regime, o Estado Novo, na arquitectura moderna
portuguesa que denota a clara diferença entre as obras do Norte e as obras Sul, mas
transparecendo que os arquitectos sabiam quando projectavam qual era o
compromisso da arquitectura com a politica, ainda que o estado não tivesse tanto
controlo no norte, era no entanto onde os arquitectos continuavam a procurar as
origens e tradição dispensando a monumentalidade que o regime procurava afirmar
nos edifícios públicos.
É neste contexto, que nos anos cinquenta, e principalmente no norte, com a afirmação
da necessidade de reivindicar os princípios do movimento moderno que surgem as
organizações de arquitectos e o primeiro Congresso Nacional de Arquitectura, na
procura de uma arquitectura autentica e sensível ao contexto e às referencias locais
tentando integrar modernidade na tradição, (Tostões, 1997, p.48), e é também onde se
inserem no intervalo de tempo os arquitectos em estudo, Januário Godinho, Fernando
Távora e mais tarde Eduardo Souto de Moura e os Mercados de Ovar, Santa Maria da
Feria e Braga respectivamente.
O mercado municipal de Ovar foi um dos principais equipamentos construídos em ovar
naquela época com sentido de transformação urbana em que a arquitectura
desempenhou um papel importante da transformação daquela cidade, ao mesmo
tempo que assumiu desde uma primeira proposta as convicções modernas das
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tecnologias de construção que os edifícios de mercado vinham a arcar desde os
grandes vãos da arquitectura do ferro do séc. XIX até à consequente evolução para as
grandes naves de betão. O mercado acabou por ir de encontro à reflexão da origem e
da tradição aproximando-se da ideia de mercado local e feira numa proposta
inovadora de espaço aberto distribuído em diversos pavilhões de estrutura de betão. O
mercado de Santa Maria da Feira, surge também como resposta ao meio português
reflectindo um estudo do lugar, fazendo parte da tipologia da rua e da vivencia urbana
da vila, facilmente associado a elementos de caracter tradicional tendo como base de
partida o sitio. Mais uma vez observamos uma estrutura em conjugação entre o betão
armado, pilares e lajes de cobertura nos quatro volumes que vivem virados para a
praça e para o espaço aberto.
Nas ultimas décadas do séc. XX e no caso do mercado de Braga, observamos
igualmente uma estrutura em betão, primeiramente definido pela ideia de projecto de
mercado coberto como um elemento capaz de desenhar resposta urbana,
“[…]fragmento de cidade capaz de propor uma malha urbana” (apud Moura, 2012), e
ligar através de um eixo dois pontos na cidade servindo o bairro do caranda e
consequente crescimento da cidade para Sul, e numa segunda fase em que o
percurso se prolonga mais do que a função do mercado originando a sua reconversão
para mercado cultural. “Os mercados das últimas décadas do século XX, no que
respeita à concepção espacial, acabam por seguir um caminho em continuidade com o
dos edifícios posteriores a cinquenta, embora se encontrem jà sem o compromisso da
linguagem e dos princípios modernos” (Oliveira, 2008, p.118)
Nos períodos, finais do séc. XX inícios do séc. XXI, notamos que para alem das
evoluções técnicas a níveis construtivos associados a soluções de betão e aço a par
das exigências de segurança e conforto mais rígidas e mais acentuados os edifícios
de mercado passaram pela fase de ampliação, reabilitação e até mesmo a
reconversão em novos usos.
Viveram se assim desde as primeiras décadas do séc. XX transformações socias,
técnicas e económicas que se reflectiram no desenvolvimento da dinâmica das
cidades e consequentemente nos novos planos de expansão de que faziam muitas
vezes parte os edifícios de mercado como é o caso do Mercado de Ovar que fazia
parte dos planos para a expansão da vila e de construção de novos limites, bem como
o mercado de Braga que é ainda hoje lugar de passagem e de ligação da cidade mas
também direcção de crescimento da cidade para Sul. Existiam novas exigências na
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base da construção dos edifícios de mercado. (questões abordadas nos casos de
estudos respectivos).
A degradação dos mercados foi evidente assim como a sua desadequação ao
quotidiano desde o final do séc. XX até aos nossos dias; observamos que os
mercados municipais, que agora deixam de representar a forma de abastecimento das
cidades, estão em crescente desuso, enfrentando a concorrência das grandes
superfícies comerciais, que oferecem variedade distinta de produtos a preços
competitivos e com grande conforto nos acessos por parte automóvel. Não podemos
esquecer que as necessidades entre gerações são bastante diferentes, e talvez por
isso o mercado tradicional seja agora menos atractivo para as novas gerações.
(Oliveira, 2008, p. 7)
Observamos um proliferar de espaços comerciais que se afastam da inserção urbana,
contrariamente ao que acontecia anteriormente aos modelos com arcadas comerciais,
do ponto de vista em que os primeiros centros de compras não valorizam a sua
relação com a cidade mas sim se impõem pela sua grandeza e localização como
elemento captador de massas. (Antunes, 2013, p.37). O edifício em si, de mercado,
acompanhou as evoluções ao longo dos tempos sempre forçado pelas exigências de
uma sociedade em semelhante evolução, neste momento hà uma desvalorização
enquanto o seu espaço comercial, que està a originar toda a transformação desse
espaço em lugares de serviços vários. O edifício de mercado continua a ser, apesar de
tudo, uma resposta e resolução urbana para a cidade que procura identidade para
estes novos lugares que se ajustam à evolução e transformação de necessidades quer
urbanas quer sociais. Como solução surgiram estratégias de reabilitar os mercados,
redimensionando os seus espaços de comércio direccionando-os para novos
programas com novas funções e diferentes horários, como resposta à procura actual
de forma a abranger múltiplas gerações.
Em jeito de remate, reconhecemos o papel dos mercados até aos dias de hoje,
através da análise à sua evolução, que sempre foi mais que um lugar de trocas
comerciais.
O mercado extrapola as paredes físicas e é de facto um caracterizador de lugar. A
localização dos mercados no contexto urbano ao longo da história é fundamental para
se perceber a importância que estes lugares têm tido para a sociedade em particular
para o homem. (Antunes, 2013, p.38)

A imagem de mercado é o resultado de várias transformações graduais da
arquitectura dos espaços comerciais ao longo dos anos e uma resposta a diversos
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factores, como o crescimento das cidades, as questões de salubridade, conforto e
segurança. Sempre a colocar estes espaços no contexto histórico, económico,
geográfico e social de cada momento em que estava inserido. Antes da arquitectura
de mercado jà existia o mercado como arquitectura, através da prática mercantil em
meio urbano, no que podíamos chamar de sítio de mercado, sendo que o que sustenta
a prática mercantil é a própria cidade. (Antunes, 2013, p.21)

Portugal |
Espaços comerciais | Feiras e Praças - Telheiros e Barracas

- - - - - - - - - - - - - - - Revolução Industrial - - - - - - - - - - - - - - Finais Séc. XIX | Edifício de mercado coberto / Parcialmente coberto
Ultima metade Séc. XIX | Arquitectura do Ferro | Funcionalidade
Controlo de Actividade
Salubridade

Séc. XX Primeiras décadas de Novecentos | Transformações sociais, Económicas e Técnicas
Dinamica de crescimento das cidades = Novos planos de expansão
(do qual faziam parte os Edifícios de mercado)

Linha Cronológica

Anos 20 Séc. XX | Betão Armado | Arquitectura Moderna portuguesa | Grandes vãos
Novas Técnicas Construtivas
Mercado de Ovar
Anos 50 | Organizações Arquitectônicas | Congresso
Mercado de Santa Maria da Feira
Últimas décadas Séc.XX | Crescimento da população
Maior controlo e segurança nas superficies comerciais

Mercado do Carandá
- - - - - - - - - - - - - - - - - - Betão + Aço - - - - - - - - - - - - - - - - - Inicio Séc. XXI | Aumento da Legislação para as superfícies de mercado
Dias de Hoje |

Diferentes necessidades das populações
Mercado Municipal Abastecedor das cidades
Mercado tradicional menos actractivo | Devido à mudança dos produtos
Novas Superfícies Comerciais
Preços menos competitivos
Menor conforto
Mercados tradicionais
Ampliação | Reabilitação | Reconversão

Lugares de Serviços

2.1. FORMA URBANA VERSUS FACTO ARQUITECTÓNICO TIPO
O século XIX fica marcado pelo aparecimento das novas tipologias urbanas que estão
na base da cidade moderna, como referido no capítulo anterior é um período de forte
industrialização a par de um forte crescimento demográfico. O foco é a partir de 1850,
o desenho urbano continua a sua composição de relacionamento das suas partes ou
dos elementos morfológicos e tipológicos, a rua a praça a avenida e relações de
edifício com espaço urbano, sendo a ruptura morfológica que ocorre na dimensão na
escala e na forma da cidade que deixa de ser entendida como uma entidade física
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delimitada para alastrar pelo território, dando inicio ao aparecimento de ocupações
dispersas e à indefinição dos perímetros urbanos.
A crise dos anos cinquenta (séc. XX) e o movimento moderno trouxe a revisão das
questões do urbanismo e do projecto para as cidades, protagonizando uma ruptura
histórica com a tradição e com a cidade histórica, tendo como origem não só a
evolução da técnica mas também a necessidade de uma nova arquitectura.
Os maestros14 da primeira geração, foram os primeiros a por em discussão a crise do
movimento moderno, de modo acelerado, através das suas últimas obras. Sugerindo
de forma bastante consolidada um estilo internacional e algumas tentativas de
prolongar o acontecimento dos CIAM (como se referiam no team10)15 no começo dos
anos sessenta. Até então Kahn16 punha em discussão a remoção da história como um
dos principais recursos da arquitectura moderna, uma protecção de alguma maneira
para o futuro, sofrendo com o preço de um corte traumático com a ligação do passado
vivo como vínculo, travão ou chantagem da tradição.
El “passado como amigo” es el eslogan kahniano que abre nuevamente la cuestión de
la relación entre historia y proyecto, marcando el arranque de una nueva fase del
debate internacional en arquitectura, com el que viene interrumpida aquella “tradición
de lo nuevo” que había caracterizado los decenios precedentes. (Purini, 1984, p.111)

Neste sentido, considerando os espaços e o edificado que constituem o tecido urbano,
a forma urbana serà sempre reflectir sobre a cidade e por sua vez a cidade existente
serà sempre o pano de fundo dos diferentes modelos propostos, para as amplas
extensões ou reestruturações da cidade ocidental resultante da revolução industrial,
como organismos cada vez mais complexos em termos de organização e consequente
gestão. Sendo a resistência do objecto urbano à transformação a sua autêntica
herança morfológica.

“Los maestros mismos, por cierto, Gropius, Le Corbusier, Aalto, etc., han acelerado realmente esta
crisis com sus últimas obras, al poner en discusión, a veces de manera radical, los principios propuestos
por ellos mimos” (Purini,1984,p.111)
15 Recorde-se que o TEAM10 ocupa uma posição de crítica ao rumo seguido pela Arquitectura Moderna,
distanciando-se do Modernismo como estilo, e tentaram posicionar-se na tradição da Modernidade como
atitude, em boa verdade foram os primeiros a falar da existência de tal tradição. Os membros do Team10,
todos numa fase inicial participaram no debate internacional do pós-guerra na Europa, inicialmente
realizado pelos CIAM. (Risselada, 2012, p.81)
16 Louis Kahn, produziu uma arquitectura que coincidiu com a época em que se viu o modernismo ser
condenado pela maior parte dos críticos como sistema ultrapassado, críticos que reconheceram em Kahn
um arquitecto que tentou, e conseguiu, propor novos caminhos para a arquitectura usando como fonte
sistemas compositivos de épocas passadas. Ao entender o modernismo como como uma disciplina, na
qual devemos ter respostas ao entorno, coerência na escolha do sistema construtivo, respostas ao
programa proposto e estruturas formais que apontem soluções para relacionar da melhor forma essas
variantes; e não como um estilo, no qual devem existir “pilotis, teto, jardim, janela em fita, estrutura
independente e fachada livre”, podemos classificar a arquitectura de Kahn como arquitectura moderna,
como busca do passado para resposta do problema que tem pela frente. (Palermo, 2006)
14
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Um dos primeiros graus de leitura de cidade, é físico-espacial e morfológico, portanto
específico da arquitectura, o único que permite evidenciar a diferença entre espaços. A
estes se juntam outros elementos de leitura de diferentes conteúdos, históricos,
económicos, sociais entre outros, sendo este conjunto de leituras possível apenas
porque a cidade existe como facto físico e material, o que faz com que todos os
elementos de leitura leiam o mesmo objecto, o espaço físico, a forma urbana. Forma
urbana estudada nas suas características exteriores, físicas e na sua evolução no
tempo. (Lamas, 2014, p.22)
“A forma da cidade corresponde à maneira como se organiza e se articula a sua
arquitectura. Entendendo por arquitectura da cidade dois aspectos: uma manufactura
ou obra de engenharia e de arquitectura maior ou menor, mais ou menos complexa,
que cresce no tempo, e igualmente os factos urbanos caracterizados por uma
arquitectura própria e por uma forma própria. Este é também o ponto de vista mais
correcto para afrontar o problema da forma urbana, porque é através da arquitectura da
cidade que melhor se pode definir e caracterizar o espaço urbano” (Rossi,2001, p. 59)

Utilizando “Tipo-Topo-Morfo”17 A descrição da forma constitui o conjunto dos dados
empíricos do nosso estudo e pode ser efectuada mediante as delimitações da
observação. Em parte, é isto o que entendemos por morfologia urbana – a descrição
das formas de um facto urbano – mas esta não é senão um momento, um instrumento.
A morfologia urbana é o estudo das formas da cidade. A tipologia construtiva é o
estudo dos tipos de construção. Ambas as disciplinas estudam duas ordens de fatos
homogéneos; além disso, os tipos construtivos que se concretizam nos edifícios são o
que constitui fisicamente a cidade. (Pereira, 2008, p.22)

A evolução da forma urbana relaciona-se assim com o desenvolvimento urbano,
intrinsecamente ligado ao crescimento urbano e por sua vez ao estudo das cidades.
Quando falamos da forma de um objecto referimo-nos a sua aparência ou
configuração exterior que temos desse mesmo objecto. A forma não se resume às
“concepções estéticas, ideológicas, culturais ou arquitectónicas, mas encontrasse
indissociavelmente ligada aos comportamentos, à apropriação e utilização do espaço,
e à vida comunitária dos cidadãos” (Lamas, 2010, p. 28). Assim, podemos referir que a
forma é a resultante de produções espaciais realizadas pelo homem conforme
conhecimentos culturais e arquitectónicos, que influencia directamente a sociedade e
os seus comportamentos. (Correia, 2013, p. 40)

17

Tipo-Topo-Morfo: Fruto de uma ligação intima entre a tipologia, o lugar e a forma; sistema utilizado por
Souto de Moura para descrever a experiencia sobre o seminário de Rossi em 1976, sobre a cidade
histórica de Santiago de Compostela. (Rodrigues, 2013, p. 315)
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Conceito este, transportado para o espaço público18 que também possui estrutura
formal. A forma urbana resume-se na arquitectura da cidade em conjugação com a
vida humana em comunidade.
Neste contexto, a arquitectura não pode ser compreendida senão como uma parte da
cidade, como um acontecimento submerso num sistema complexo de relações
(espaciais e outras) com o resto do espaço urbanizado. (Lamas,1992,p.41)

O espaço público urbano pode ser entendido segundo a configuração da planta, sendo
a praça a que apresenta maior definição e organiza todas as geometrias regulares ou
irregulares tipológicas, delimitada por elementos construídos ou não, por sua vez a rua
està associada a um eixo podendo assumir outras formas ao longo do seu
desenvolvimento, enquanto o largo resulta da forma dos outros espaços que com ele
confinam. A estrutura formal, que nos remete ao todo (conjugação de elemento
construídos),é a relação dada pelo espaço vazio e os elementos construídos. Os
edifícios influenciam directamente a leitura de cada espaço. (Santos, 2008, p.14)
Edifício facto arquitectónico tipo
O tipo constrói-se de acordo com as necessidades e aspirações de beleza, único e
variadíssimo, em sociedades diferentes, pois està directamente ligado à forma e ao
modo de vida, é assim lógico que o conceito de tipo se constitua como fundamento da
arquitectura e se và repetindo na prática e nos tratados. Tipo como enunciado lógico
que està antes da forma e que a constitui. As questões tipológicas surgem sempre
normalmente ao defrontarmos problemas urbanos. (Rossi, 2001, p.52)
A Tipologia como elemento analítico da arquitectura é mais facilmente individualizável
a factos urbanos, como estudo dos tipos não posteriormente redutíveis dos elementos
urbanos de uma cidade como de uma arquitectura. Falar de tipo é perceber que
nenhum tipo se identifica com uma forma, mas sendo o contrário possível. Um
determinado tipo constante na arquitectura de um projecto não invalida que não se
criem motivos dialécticos com a arquitectura desse projecto, com as suas funções,
com a técnica da construção e por fim com as pessoas que vivem aquele espaço. O
tipo é o que està mais perto da essência da arquitectura.
Do ponto de partida em que o edifício é susceptível de sofrer alterações evolutivas
face a questões formais, por culpa do tempo, é certo afirmar que o processo de leitura
Espaço público: “A ideia de espaço público està estreitamente ligada à realidade da cidade, aos
valores da cidadania e ao horizonte da civilização”. A cidade é o lugar por excelência da afirmação do
espaço público, exemplo da invenção da ágora democrática, a figura das cidades estado (Inneararity,
2010, p.107)
18
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é também evolutivo seja por questões culturais ou por questões de mudança de uso e
exigências. Como serà possível verificar mais adiante no caso dos mercados em
estudo. (Lamas, 2014, p.84)
Facto urbano caracterizado pela sua arquitectura e pela sua forma.
Em todas as cidades da Europa existem grandes edifícios, ou conjuntos edificados, ou
agregados que constituem verdadeiros bocados de cidade e cuja função dificilmente é
a originária. (Rossi, 2001, p.43)

O palácio de Pádua, por exemplo, levanta uma série de questões intimamente ligadas,
sobretudo pela sua pluralidade de funções que um edifício deste tipo pode ter, pelas
suas funções serem independentes da forma, sendo no entanto a forma que fica
gravada que vivemos e percorremos, aquela que estrutura a cidade. (Rossi apud
Picciochi, 2013, p.68)
A descrição da forma é em parte o que se entende por morfologia urbana, descrição
das formas de um facto urbano, que na verdade é um instrumento que nos aproxima
do conhecimento da estrutura. O Edifício visto enquanto espaço de continuidade
enquanto proposta de reconversão urbana que desenha a malha urbana onde se
integra ou pretende reconfigurar.
É através dos edifícios que se constitui o espaço urbano e se organizam os diferentes
espaços identificáveis e com “forma própria”: a rua, a praça, o beco, a avenida ou
outros espaços mais complexos e historicamente determinados como as invenções dos
urbanistas ingleses do séc. XVIII. (Lamas, 1992, p.84)
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Ilustração 3 – Variações arquitectónicas da utilização do tipo edificado, editado em 1813. ([Adaptado a partir de:] Lamas, 2014, p.85

O espaço público sempre foi o lugar de concentrações e local máximo como elemento
de constituição da evolução das cidades. Desde o ágora ou o fórum observamos que
são como símbolos urbanos da vida pública e centrais das cidades e evolução do
homem. O stoa ficava situada no ágora e servia para o comércio virado para um
espaço aberto, situado numa praça sendo a sua forma definida de modo irregular
configurado pelas ruas. O fórum romano por sua vez era utilizado como extensão de
área de comércio nas ruas adjacentes ao núcleo central considerado um lugar de
encontro.
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O mercado corresponde ao longo dos tempos à principal razão da cidade como lugar
de trocas e serviços. A posição do mercado varia, desde o adro da igreja ao centro da
cidade, ou junto a uma das suas portas. É o espaço aberto ao público e a sua função
prolonga-se pelas ruas. A praça resulta de um vazio aberto na estrutura urbana mais
do que de um desenho prévio, sendo só na idade média que se começa a esboçar o
conceito de praça europeia. (Lamas, 1992, p.154)
Posto isto a dimensão física e morfológica acaba por ser a dimensão arquitectónica
que permite o entendimento cultural da cidade.
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3. TRÊS AUTORES, TRÊS GERAÇÕES, TRÊS MODOS DE PENSAR/PRAXIS
Os anos cinquenta ficaram fortemente marcados por dois momentos: Exaltação da
modernidade que retomava a modelos formais e os ideais sociais e políticos das
vanguardas europeias do princípio do século XX a que se contrapõe um momento de
reflexão acerca do valor do tempo português, a contextualização dos modelos no sítio.
Havia um desejo de legitimidade, de marcar o tempo e a história, em meados da
década, demonstrando a vontade de integrar a modernidade na tradição. Não serà por
acaso que este é o momento em surgem as primeiras gerações de arquitectos
formadas com consciência moderna, em resultado da abertura que ia surgindo no
ensino no Porto através de Carlos Ramos19, e em Lisboa por Cristino da Silva20, que
se agrupam em associações que aspiram a promover a arquitectura moderna: as I. C.
A. T. e a O. D. A. M. Este seria também o momento em que uma identidade
profissional foi afirmada pelos arquitectos em função da sua responsabilidade pública
e social, assinalando o retomar do desejo e da aproximação ao conteúdo dos modelos
aplicados, do sentido integrador que é uma questão pertinente da arquitectura
portuguesa. As posições mais contundentes, do lado dos inconformados com a
situação, foram sem dúvida as apresentadas pela nova geração de arquitectos (cuja
primeira referência é a pedagogia de Carlos Ramos, tanto para os formados na
ESBAP, como para os colaboradores do seu ateliê, em Lisboa), dinamizada por quatro
colegas mais velhos (Keil do Amaral21, Arménio Losa22, Januário Godinho e Viana de
Lima23). (Fernandes, 2010, p.80).

Carlos Ramos: Carlos Ramos, arquitecto, entra para o corpo docente da “Escola do Porto” em 1940,
nele tendo permanecido até 1946, em 1947 regressa à “Escola do Porto” e permanece como professor
até 1952. Assim que assumiu a direcção da Escola entre 1952 e 1967, proporcionou profundas
transformações no ensino da arquitectura. Convidou para dar aulas Fernando Távora, Viana de Lima
entre outros.
20 Cristino da Silva- Em Lisboa oferece ao Estado a garantia de continuidade da tradição clássica e
impossibilitando a actualização e modernização do ensino das Belas Artes. Carlos Ramos considera ser
um dos melhores arquitectos formados pela escola de Lisboa.
21 Keil do Amaral - Francisco Caetano Keil do Amaral (Lisboa, 1910) frequenta a EBAL, mas pede
anulação da matrícula por discordar do ensino obsoleto da época. Vai trabalhar com Carlos Ramos onde
é instruído na necessidade de ser moderno. (Keil é apontado como o dinamizador do grupo ICAT e como
figura tutelar dos seus membros, indissociável de todas as movimentações geradas a partir da sua
fundação, que culminarão institucionalmente com a sua eleição como presidente do Sindicato em Março
de 1948 [a dois meses do Congresso] e que na prática o transformarão no mentor, involuntário ou não, na
referência profissional e ética da nova geração que se definia no final dos anos 40. (Tostões,1997, p.27).
22 Arménio Losa - Arménio Taveira Losa (Braga, 1908) ingressa na EBAP em 1925 e forma-se em 1932;
aluno de Marques da Silva e também seu colaborador, projecta jà antes do Congresso obras de
referência na Arquitectura modernista portuguesa, de que se destacam o edifício do Pinheiro Manso
(1935) e o bloco da Carvalhosa (1945) ambas com Cassiano Barbosa; Henrique Carvalho refere a sua
lucidez política e o seu progressismo, que o levam a não sucumbir no ―cerco cultural‖ do regime e o
impedem de ocupar o lugar de assistente na EBAP proposto por Ramos em 1945. (Fernandes, 2010,
p.81)
23 Viana de Lima - Viana de Lima (Esposende, 1913) ingressa na EBAP em 1929 e obtêm o diploma de
arquitecto em 1941, após a conclusão da parte escolar do curso e antes do diploma, trabalha sob a
19
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Serão estes os protagonistas com posições mais contundentes do 1º Congresso
Nacional de Arquitectura de 1948, primeiro grande confronto público entre os que
defendiam a estagnação e os que aspiravam à mudança. (Fernandes, 2010, p.78)
Este grupo do Porto, O.D.A.M. forma-se em 1947, e têm como objectivo ―divulgar os
princípios em que deve assentar a Arquitectura Moderna, procurando afirmar, através
da própria obra dos seus componentes, como deve ser formada a consciência
profissional e como criar o necessário entendimento entre os arquitectos e os demais
técnicos e artistas. Afirmando a intenção de divulgar a Arquitectura Moderna e
contribuir para a valorização do indivíduo e da sociedade portuguesa. Parece ser
consensual que é a temática transversal no conjunto das teses dos membros dos
grupos O.D.A.M. e I.C.A.T. que marca o inesperado tom revolucionário com que a
iniciativa decorre.
É inegável que o Congresso acentuou a irresistível defesa do internacionalismo na
arquitectura portuguesa, com reflexos nos ambientes de trabalho e de ensino,
administração pública, gabinetes de arquitectura e escolas, em que os Mestres da
primeira geração moderna (que dez anos antes se tinham docilmente rendido ao
«portuguesismo»), eram agora contestados por jovens diplomados e estudantes.
(Pereira, 2008, p.14)
Efectivamente, no Porto, este conceito de, concepção de uma metodologia de
trabalho, (que é uma ideia de arquitectura simbolizada pela escala do ateliê) resiste e
passa de geração em geração graças ao ambiente (mais ou menos) pedagógico dos
escritórios dos principais arquitectos da cidade, que complementa o ensino “escolaateliê” do curso de Arquitectura da ESBAP, nos seus bons e maus momentos: foi
assim com Marques da Silva24, Rogério de Azevedo, Januário Godinho, Arménio
Losa, Fernando Távora, Álvaro Siza e Eduardo Souto de Moura (alguns nomes que
parecem óbvios entre muitos outros possíveis), primeiro aprendizes e depois Mestres
de outros futuros Mestres.
Para concluir, é importante referir e reforçar o peso e impacto que a escola-ateliê e o
ateliê-escola têm na vida destes arquitectos. Mais do que temas, referências ou
direcção de Rogério de Azevedo na Secção de Monumentos Nacionais do Ministério das Obras Públicas.
À data do Congresso tem jà construído a casa Honório Lima que foi um dos primeiros e mais evidentes
exemplos da aplicação da doutrina dos ―cinco pontos da nova arquitectura‖ de Corbusier na Arquitectura
Portuguesa.
24 Marques da Silva, referindo-se a ele como a matriz beaux-artiana da sua formação que lhe permite o
contacto com os novos materiais e a conformação de uma sensibilidade racional que irà influenciar a
geração de Arménio Losa e Januário Godinho e apresentando-o como um personagem de outro tempo,
é certo, mas não propriamente inibidor de um tempo novo‖ que ensina com racionalidade, integrando a
construção e não só os valores formais.
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linguagens pré-definidos e partilhados por esta tríade de arquitectos, o que os une é,
essencialmente, o seu método de ensinar e de projectar. Partilham, ainda, o interesse
por uma arquitectura de raiz humanista e colectivista, onde o desenho adquire
particular importância e utilidade, assim como a memória e história são respeitadas e
tidas sempre em conta. (Martins, 2015, p. 121). No caso da “Escola-Ateliê”: de Távora
a Souto de Moura a importância e utilidade, assim como a memória e história são
respeitadas e tidas sempre em conta. Eduardo Souto de Moura confirma que “não é
certamente uma questão de linguagem ou de estilo, mais de método”. Acrescenta,
ainda, que, não se trata de “transposições directas”, mas de influências. A
transmissibilidade desta metodologia desenrola-se, sem rupturas, evoluindo e
adaptando-se às transformações contextuais e aos entendimentos de cada arquitecto,
ao longo das diversas gerações.

3.1. JANUÁRIO GODINHO, REINVENÇÃO DA TRADIÇÃO

Ilustração 4 – Januário Godinho. (Ilustração nossa, 2017).

Januário Godinho tem em atenção especiais preocupações, autor da mesma geração,
(1910-1990), mas com maior sensibilidade e convicção formal um subtil ajuste aos
sítios.
Nasce em Válega perto de Ovar e muda-se para o Porto aos 15 anos de idade para
frequentar o curso Preparatório de Arquitectura, correspondendo ao tempo entre 1925
a 1932. Apresenta o seu CODA (concurso para obtenção do Diploma de Arquitecto)
em 1941, coincidindo com a entrada de Rogério de Azevedo25 e Carlos Ramos26 para
25

Rogério de Azevedo: Arquitecto e Professor (1898-1983) teve um papel importante na orientação de
arquitectos que marcaram a arquitectura portuguesa. Arquitecto do projecto a Garagem do comércio,
projectada numa altura em que Januário Godinho estagiava no escritório de Rogério de Azevedo, como
faz questão de realçar Nuno Portas em ―Januário Godinho (FAUP, Desenho de Arquitectura…, pág. 74);
na nota biográfica de Azevedo (idem, pág. 54-55), Teresa Fonseca refere que esta Garagem ―Comércio
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o corpo docente, obtendo a classificação de 20 valores e revelando se como um dos
arquitectos mais dotados do seu tempo.
Em 1928 inicia a sua actividade profissional, no ateliê de Rogério de Azevedo27
quando este projectava a Garagem do Comércio do Porto, provavelmente a sua obra
mais vanguardista. Teve como mestre na Escola Superior de Belas Artes do Porto,
Marques da Silva que, admira sobretudo, no respeito pela originalidade da criação e
renovação da tradição. Fez parte do Grupo +Além (1929-1931), sendo este visto como
um grupo inconformista, que se destacava pela irreverência. Para Januário Godinho
tradição não é estagnação, mas uma herança que continua, se renova, acrescenta e
vem até nós.
Verificava-se nesta altura uma renovação no ensino que procurava a formação de
artistas, capazes de utilizar as técnicas disponíveis de forma produtiva e útil, em que o
desenho ganha cada vez mais um caracter operativo no desenho na construção do
projecto, mas também, uma renovação que procurava encontrar o caminho onde a
arquitectura conseguisse enfrentar as mudanças estruturais nos sistemas da
construção, no Porto essas mudanças eram explícitas fazendo-se utilizar das novas
capacidades

tecnológicas

do

betão

armado,

implementando

novas

práticas

construtivas e criando novos modos de habitar com conceitos e referencias
morfológicas e tipológicas de diferentes origens. Januário Godinho inicia o seu
percurso, quer no recurso a uma linguagem neoplasticista, quer na utilização do betão
armado onde virà a encontrar formas cada vez mais diversificadas. Mestre em jogos
entre técnicas tradicionais e novos materiais, antecipou-se ao tempo em que começou
a crítica ao estilo internacional, era obstinado, perfeccionista, senhor de uma aguda
sensibilidade ao lugar e à paisagem e com uma intensa preocupação de cruzar

do Porto terà sido ―o princípio e o fim do desejo criativo do autor, no domínio da Arquitectura. (…)
Depois dela, se tornou ofício ou vício de sobrevivência, de mãos que fizeram bem e ensinaram a fazer‖.
Nas entrelinhas destes textos é possível ler uma ideia, não assumida por ninguém (pelo menos por
escrito): a presença do jovem estagiário no ateliê terà tido influência na arquitectura claramente
vanguardista desta obra, atípica no percurso do seu autor (Fernandes, 2010, p.41)
26 Carlos Ramos: Arquiteto, urbanista e pedagogo, Carlos João Chambers Ramos (1897-1969) nasce no
Porto em 15 de janeiro de 1897. A infância passa-a em Lisboa depois de seu pai, Manuel Maria de
Oliveira Ramos, ter sido convidado para leccionar História na Faculdade de Letras. Convive durante a
adolescência, graças à profissão e conhecimentos de seu pai, com a elite cultural e intelectual do país,
crescendo assim num ambiente pautado pela música e pela arte. Assumia “a variação estilística e a
fragilidade ideológica, a postura aberta, empírica e pragmática, a recusa de modelos ideológicos e
apriorísticos, a afirmação do método de projectação como conceito central e legitimamente da práxis
arquitectónica e, por ultimo, a tensão permanente entre modernidade e tradição, entre arquitectura
nacional e internacional” (Trigueiros, 1993, p. 24)
27 Atelier do Arquitecto Rogério de Azevedo: Demonstrava no Porto a renovação da arquitectura.

Tiago Galveia Raposo Vieira

54

O edifício de mercado na obra de Januário Godinho, Fernando Távora e Eduardo Souto de Moura

“modernidade e contemporaneidade com tradição e sítio, levando-o a um regionalismo
crítico28 antes do tempo”.
Um projecto celebrado de Rogério de Azevedo e Baltazar de Castro é a garagem do
Comércio do Porto, desenhado em 1931-1932. Nele é bem presente a descoberta da
individualidade do processo criativo, do registo gráfico que não segue o modelo
normalizado da prática corrente, da possibilidade de utilizar novas formas para novos
usos. (Tavares, 2012, p.35)

Com a ditadura militar e com Oliveira Salazar no poder em 1932, as tertúlias da elite
da cultura do porto que até então jà se faziam sentir, começaram a ganhar mais
notoriedade, eram locais de troca e discussão de ideias e filosofias, fosse nas artes ou
nas engenharias bem como das políticas do mundo. Este grupo era bastante
polivalente, devidos às diferentes formações académicas ou profissionais que se
reuniam. Alguns devido ao regime chegariam mesmo a ser detidos.
Ainda no mesmo ano foi fundada a OPCA29, empresa a convite da qual Januário
Godinho farà a sua primeira obra de arquitectura “pública”, A Bolsa do Pescado ou
Lota de Massarelos (1933-1934), sendo considerada uma obra das mais
representativas do modernismo português.

Ilustração 5 – Edifício do Frigorífico do peixe, Massarelos, projecto de Januário Godinho (1933-35). Vulgarmente conhecida por bolsa
do pescado compõe-se basicamente por dois corpos de distintos usos que são coordenados como um todo no volume exterior. O que
confere para o tempo (inícios dos anos 30) uma inovadora e inusitada dignidade a uma construção iminentemente industrial. (Tostões,
2002)

“Serà a convite destes que Januário Godinho projectará, no Porto, a sua primeira obra,
pelo menos na sua expressão pública, iniciando assim a sua actividade profissional,
quando projecta para a OPCA a Bolsa do Pescado, mais conhecida como a Lota ou
Frigorífico de Massarelos (1933-34), considerada uma das mais emblemáticas obras do
modernismo português. Trata-se de um edifício industrial, no qual Januário Godinho

“A revisão regionalista da arquitectura do movimento moderno desenvolve-se, em Portugal, a partir de
finais da década de quarenta e conduzirà ao arranque do Inquérito em 1955 e à sua consequente
publicação em 1961. A consideração da realidade na sua dimensão antropológica em clara oposição,
quer ao reducionismo moderno, quer às caricaturas etnográficas do Estado Novo constitui um dos temas
centrais da vanguarda politicamente activa da época
29 OPCA: Sociedade de Engenharia de Obras públicas e Cimento Armado, com sede no Porto, pretendia
implementar o betão armado como material capaz de competir em custo e qualidade, aplicar o
conhecimento técnico dos engenheiros na construção de obras públicas. (Tavares, 2012, p.37)
28
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não se limita a colocar problemas práticos e técnicos mas que procura sobretudo, na
utilização do betão armado, obter uma forma plástica unitária”.(Sales, 2014, p.33)

Sem declarações nem suporte à obra escrita, baseia-se numa procura formal onde
evidenciava a vontade de invenção na exploração de especialidades plurais e ricas,
podemos afirmar que a sua obra prática é suficientemente densa para caracterizar as
qualidades deste autor, sem nunca perder, mesmo nas obras de cariz mais
monumental, o rigor de um pensamento trabalhado e exposto assim com um particular
gosto estrutural.
Desde 1937, o trabalho de Januário Godinho exerce uma operação de transformação
na procura de formas mais enraizadas e mais verdadeiras, construindo um
conhecimento arquitectónico denso aleando a riqueza da tradição com a vivência
moderna, condensando experiencias expressionistas à arquitectura orgânica de Frank
Lloyd Wright30 e adoptado um estilo muito próximo do “empirismo nórdico”. As viagens
à Holanda e o conhecimento com Dudok ao mesmo tempo que segue uma construção
em Betão de afirmação do caracter poético da construção, com influência de Perret31,
tornando Januário Godinho um pioneiro a reinventar o espaço demonstrando
publicamente as influências holandesas e wrightianas, testadas e visíveis na
homenagem que faz em 1959 a Frank Loyd Wright.
Distancia-se conscientemente duma cultura racionalista europeia de pendor mais
“ortodoxo”, na qual se destacavam W. Gropius e Le Corbusier (pelo menos
inicialmente). Aproxima-se de Wright, arquitecto que converte no seu modelo. A
homenagem pública feita ao mestre americano no ano da sua morte (1959), na Escola
Superior de Belas Artes, no Porto e no Sindicato Nacional dos Arquitectos, em Lisboa,
deixa transparecer o seu entusiasmo pela faceta verdadeiramente criadora do profeta
de Taliesin: “espaço, jamais limitá-lo… entidade viva e expressão própria… atmosfera
por vezes quasi transcendente e misteriosa… diluída na imensidão do Mundo que a
cerca” (Sales, 2014, p. 35)

Praticou uma arquitectura de grande domínio, de salientar a Casa Afonso Barbosa em
1940, a Camara Municipal de Famalicão em 1943, o Mercado Municipal de Ovar
(1950) as Termas de Chaves em 1953, o Palacio da Justiça de Tomar e de Ovar em
1955 e 1960 respectivamente e os projectos para a HICA – hidro eléctrica do Cavado
entre 1940 e 1960. Participa em 1951 na exposição ODAM32, contudo não se identifica
com o grupo de arquitectos e assim opera uma profunda transformação na forma de
O termo ‘orgânico’ para Wright vinca o sentido da arquitetura como prolongamento da própria natureza,
no que esta se apresenta como organismo que se auto-produz a partir de circunstâncias singulares e não
como oposição aos produtos da cultura. (Carvalho, 2005, p.28)
31 Auguste Perret – Arquitecto francês notável pelas suas contribuições pioneiras para a construção em
betão armado.
32 ODAM: grupo de trinta e quatro arquitectos com o objectivo de divulgar os princípios em que deve
assentar a arquitectura moderna.
30
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entender a arquitectura, utilizando os modelos internacionais a partir de uma base
rural e local, sabendo situar as suas influências na expressão da arquitectura
portuguesa. Desde a organicidade dos volumes na Casa Afonso Barbosa, a ideia
inovadora para a época de leitura de espaço inteiror exterior remetendo para uma obra
de inspiração rural materializando a continuidade da tradição e assimilando elementos
da arquitectura internacional, construindo um caminho de referencias que conduzem à
ideia de Lugar, passando pelo Mercado de Ovar considerado para muitos um
sobressalto na sua obra, até ao conjunto de trabalhos para a HICA onde ensaia uma
arquitectura concreta, respeitando a topografia e o ambiente produzindo uma
arquitectura elaborada, condensada, nas primeiras pousadas do Cávado sendo
também o espaço lido numa unidade de conjunto, entendido do interior para o exterior,
trabalhado a três dimensões onde volumes e espaço eram qualificados em termos
paisagísticos e de habitabilidade de trabalho.
A paisagem que Januário Godinho cria, na globalidade, estrutura-se a partir dos
percursos. O espaço resulta da percepção que se faz a partir da experiência do lugar.
O lugar adquire forma graças à materialização progressiva das ligações entre espaços,
tendo cada um qualidades intrínsecas, conferindo no seu conjunto o seu carácter ao
lugar. (Sales, 2014, p.42)
As pousadas são, pelo seu carácter, na forma como foram concebidas e integradas na
paisagem, expressões de presença táctil e atracção visual. De facto, existe nelas uma
vontade de expressão e efeito que, junto com a aplicação de materiais naturais, as
aproxima das obras de Wright. Aqui e ali encontram-se na arquitectura de Januário
Godinho reminiscências wrightianas, tanto na configuração geral dos edifícios, como
em múltiplos detalhes. (Sales, 2014, p.44)

Januário Godinho não foi permeável à adopção dos códigos mais radicais do
movimento moderno internacional, distingue-se de Keil do Amaral num funcionalismo
que atinge um valor exclusivamente ético no rigor da resposta, não existe lugar para
uma busca exaustiva e trabalhadora da especialidade, sentida como supérflua, que
não responde apenas ao programa. A lição Wrightiana vai mais longe, um sentido de
obra de arte sem a simplicidade de Keil do Amaral, também a visão culturista parece
querer como o mestre americano receber “dos mais altos espíritos humanistas a fonte
cristalina da sua inspiração ajudado pelo génio e pela intuição penetrante que a
providência lhe conferiu”. Cada obra para Januário Godinho é uma invenção uma
criação, um acto criador marcado pela aguda sensibilidade aos sítios, à natureza. A
experiencia do lugar é suscitado pelo percorrer, observar, parar, auscultar, sendo
também a base para uma relação sentimental com o lugar. Com a sua arquitectura
rural, de uma combinação de materiais tradicionais com as evoluídas técnicas de
construção, explorando as preexistências, ou afirmando-se sem contemplações face à
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paisagem, interferiu sempre o menos possível na natureza. Não nega o modernismo
mas mistura influências modernistas na expressão da arquitectura portuguesa, na
capacidade de identidade cultural e invenção, fenómenos tidos como sempre na
arquitectura portuguesa. (Tostões, 1995)
Januário Godinho revela preocupações de maior elaboração e dramatização
expressiva, afirmando que “a variedade e a riqueza na arquitectura não se constituem
apenas na variação de elementos constituídos mas na forma como são orquestrados
em torno de uma ideia, tal como um pintor, que utiliza as cores universais, realiza uma
obra inédita”. (Tostões, 1997, p.32)
[…] Projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquitecto na criação
de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por capricho de
qualquer outra natureza. As formas que ele criarà deverão resultar, antes, de um
equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância que o envolve e para tanto
deverà ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que conhecer e ser se
confundem […] (Távora, 2007)

Soube articular modernidade e tradição, e soube encontrar, através do diálogo, uma
linguagem capaz de simbolizar o tempo presente, não abdicando da continuidade com
o passado, desenvolve eixos de sentido que, partindo de uma vontade de conciliar a
modernidade com a tradição e com a cultura local, vão construindo um léxico próprio,
que não é apenas linguístico. De facto, trata-se de obras que colocam manifestamente
a sua capacidade na criação de uma arquitectura relacionada com o contexto local.
Neste sentido, Januário Godinho não concebeu o espaço dentro de parâmetros
convencionais. É assim num novo quadro de intervenção que a sua obra antecipa e
espelha princípios que viriam mais tarde a ser consolidados pelos arquitectos da
chamada terceira geração moderna, “pela sensibilidade ao local e à tradição, pelo
realismo construtivo, a sua obra viria a ser apreciada e a influenciar arquitectos mais
novos que a partir dos anos cinquenta iniciaram a crítica ao ‘estilo internacional”.
(Portas, apud Sales, 2014, p. 35)
Januário Godinho colocou em prática uma total integração da arquitectura moderna e
tradicional. E, se considerarmos que a Casa de Ofir do Arq. Fernando Távora foi
construída no ano de 1956, percebemos o ainda pouco compreendido pioneirismo de
Januário Godinho.
Nas suas obras é então perceptível a ambição moderna de pôr frente a frente a
natureza com a obra do homem. Assim mais do que fundir o gesto transformador
numa paisagem equilibrada, usando a tecnologia como impulso cultural, a sua
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arquitectura caracteriza-se pela presença transformadora, capaz de transformar o
lugar analisando as suas potencialidades e qualidades, sabendo exactamente a época
em que projectava, em que vivia e que se vivia no país com a política do Estado Novo.
[…] Respeite-se o que està feito e o que tem valor, como marco assinalado o espirito e
a expressão de uma época, e abram-se novos caminhos que possam merecer às
gerações futuras o mesmo carinho e respeito que nos leva hoje a contemplar as obras
do passado […] (Godinho apud Tavares, 2012, p.170)

È capaz de construir uma imagem que se associa a compreensão do lugar e do
impacto da arquitectura, conseguindo através da coexistência da sua formação e das
técnicas de construção manter o culto pela tradição, pelo pitoresco. (Tavares, 2012,
p.52)
No caso em estudo, a obra do Mercado de Ovar encontramos a reinvenção da
tradição na maneira como a ideia acredita na transformação do lugar para o seu
progresso, seja físico ou social com elementos somatórios, que não excluem o
passado porque é o passado que se transforma. “Acreditar na capacidade
transformadora da arquitectura é confiar nela como motora desse progresso” (Tavares,
2012, p.171)

3.2. FERNANDO

TÁVORA,
REINTRODUÇÃO
DA
ARQUITECTURA ENQUANTO ELEMENTO ACTIVO

HISTÓRIA

NA

Ilustração 6 - Fernando Távora (ilustração nossa, 2017).

Nasceu em 1923, Fernando Luís Cardoso de Meneses de Távora, oriundo de famílias
nobres do norte e centro do país, filho de José Ferrão de Tavares e Távora que
sempre se interessou por problemas da arte e até pela “vivência da própria
arquitectura” (Trigueiros, 1993, p. 23), homem muito culto e sábio.
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Távora inscreveu-se na Escola de Belas Artes do Porto depois de fazer o sétimo ano
de liceu (não sendo obrigatório para entrar na Escola), a mando de seu pai. A sua
formação académica tem como mestre Carlos Ramos, que e ainda segundo Fernando
Távora era um ensino onde modernidade era encarada de um ponto de vista
estilístico, atravessando uma evolução da arquitectura apanhando o final do fascismo
e outros arquitectos do nazismo, com o surgimento da arquitectura de Le Corbusier33
jà no final do curso em sintonia com a arquitectura brasileira e o Livro Brasil
Buildings34. Formando-se assim na data de 1950, tornou-se assistente na mesma em
1951, a convite de Carlos Ramos, e mais tarde Professor, leccionando diversas
disciplinas ao longo dos anos em que permaneceu na Escola.
Eu tive uma educação clássica, conservadora. Quer dizer que entrei para a escola
enamorado pela Vénus de Milo e saí fascinado por Picasso. Houve portanto na minha
formação escolar uma transformação importante da minha educação familiar (Távora
apud Rodrigues, 2013, p. 273)
um ensino onde até certo ponto a modernidade era encarada dum ponto de vista
estilistico […] onde se podia utilizar aquilo que então se chamava estilo moderno, que
nessa altura estava a sofrer uma enorme evolução por influencia da arquitectura
italiana e alemã. Ainda apanhei o final da arquitectura italiana do fascismo, e ainda
parte da alemã, com Speer e outros arquitectos do nazismo […] começava então a
aparecer, triunfal, a arquitectura de Le Cobursier, jà no final do meu curso, e ao mesmo
tempo surgiu também a arquitectura brasileira, com Lúcio Costa, Niemeyer, etc…
apareceu o livro, o “Brasil Buildings” (Trigueiros, 1993, p. 23).

Escreve em 1945 ainda enquanto estudante, o Problema da casa portuguesa35,
baseando-se em três premissas: aprender com o passado, pensar o presente,
projectar o futuro de forma a conciliar o que cada sítio e contexto necessitam, com as
lições da modernidade, que acredita ser uma ficção e uma mentira fácil para os
arquitectos. Para si a arquitectura deveria ser pensada como algo que nasce
33

Le Corbusier (1887-1965) Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mais conhecido por Le Corbusier, foi
considerado um dos mais importantes arquitectos do séculoXX. A definição da arquitectura sofre pela
influência de Le Corbusier e pela integração do movimento moderno, seguindo a afirmação revolucionária
no sentido precisamente da ampliação conceptual e do abandono da exclusividade artística da
Arquitectura. (Pereira, 2009, p.30)
34 No livro era abordada a relação do antigo com o novo, na medida em que, enquanto arquitecto,
Goodwin não era propriamente um moderno. O livro exemplificaria, assim, não uma simples transposição
directa de fórmulas europeias em moda, mas a fusão de princípios modernos gerais, com a condição
americana. Isto é, a sua História e Clima um aspecto que o obcecava.
35 O problema da casa Portuguesa: Publicado por Fernando Távora apontando para erros do presente e
indicando o caminho futuro, encarado como o único que pode levar a uma correcta arquitectura
portuguesa viva, não perdendo a origem do povo e da terra nem o caracter das novas condições. O
problema exige condições reais e persistentes, soluções que levarão a resultados diferentes dos até
agora alcançados na Arquitectura portuguesa, agrupando-se em três ordens de estudo: meio português,
arquitectura portuguesa existente e arquitectura e das suas possibilidades de construção moderna no
mundo. (Trigueiros, 1993, p. 12). Este é um primeiro contributo teórico relevante para uma ideia de
arquitectura que serà plural e abrangente: mais do que defender uma arquitectura simultaneamente
portuguesa e contemporânea, Távora aponta um caminho, defendendo uma metodologia cognitiva (uma
maneira de pensar) que define uma prática futura e propõe um trabalho de construção teórica que não se
esgotarà numa geração.
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naturalmente, em resposta à terra: ““um estilo nasce do povo e da terra com a
naturalidade duma flor, e o povo e a terra encontram-se presentes no estilo que
criaram em muitas gerações.”” (Távora apud Trigueiros, 1993, p. 10)
Numa segunda parte em nova publicação, denominada “Falsa Arquitectura”, em 1947
enumera problemas da arquitectura portuguesa, sendo a maioria focados no desprezo
actual da importância das condicionantes. Para si, infelizmente, a arquitectura estava
entregue a arquitectos, que, não se questionando, limitavam-na a meras “colagens”
estéticas e formas. (Clementino, 2013, p.35)
Fernando Távora afirma o seu desagrado com as regras formais e decorativas que se
usam na arquitectura: “não souberam colher dela qualquer fruto, pois a História vale
na medida em que se torna um auxiliar e não uma obsessão”.(Clementino, 2013, p.
73) Denota o seu inconformismo com o que se desenha em Portugal – arquitectura
que acredita não ter uma razão delineadora, mas sim um conjunto de ideias préformadas aplicadas ao acaso. Acusa-a de arquitectura “falsa e sem futuro”. Enquanto
que em 1945, “A forma depende da função e forma sem função não pode justificar-se”,
em 1947, defende: “em toda a boa arquitectura existe uma lógica dominante, uma
profunda razão em todas as suas partes, uma íntima e constante força que unifica e
prende entre si todas as formas, fazendo de cada edifício um corpo vivo, um
organismo com alma e linguagens próprias” (Clementino, 2013, p.37).
E por fim numa última publicação “Para uma arquitectura de hoje” Távora indica
direcções, alternativas e formas de melhorar o que se fazia em Portugal no campo da
arquitectura. “Aponta duas preocupações base: o Homem e a Terra. Aqui o arquitecto
sugere o estudo da “casa popular”, afirmando que “A casa popular fornecer-nos-à
grandes lições, quando devidamente estudada.” (Távora apud Trigueiros, 1993, p.12)
Participou também ele, em 1947 na organização ODAM. Responsável pela realização
do Primeiro Congresso Nacional de Arquitectura em Portugal, um ano mais tarde.
Ligado a Viana de Lima que o inscreveu nos CIAM de Hoddesdon36,o qual participa
em 1951, “não quer dizer que tenha entrado cego e saído a ver”, agarrou-se desde
cedo sempre a coisas com profundidade que influenciaram muito a sua obra. A sua
presença nos CIAM marcou a sua forma de pensar arquitectura, pois é com o
conhecimento que apreende, que consegue ter um papel mais crítico nesta época. O
que lhe confere uma nova consciência para a arquitectura de traçado mais

36

Uma das recordações mais fortes de Távora, em Hoddesdon, foi ter encontrado Corbusier:
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vanguardista praticada na Europa, revendo as suas intenções arquitectónicas que até
então seguiam uma linha de caracter mais regionalista. Teve contacto com diversos
arquitectos, que foram as suas referências durante o seu percurso. Depara-se com as
preocupações que o atormentavam: se seria ou não possível relacionar os valores
formais e espaciais da tradição com a arquitectura moderna.
“Os meus génios artistas são Le Corbusier na arquitectura, Picasso na pintura e
escultura e Fernando Pessoa, um grande poeta mundial [...] São personagens a que
um leigo como eu tem o direito de se agarrar.”37 (Clementino, 2013, p. 23)

Na sequência de preocupações semelhantes às de Keil do Amaral e paralelas à de
Raul Lino38, participou no inquérito à arquitectura portuguesa39 onde aborda questões
de caracterização de continuidade e enraizamento da nossa arquitectura, procurando
sempre na arquitectura uma validade física, psíquica e algo que conferia aos edifícios
força.
Sempre prestou atenção ao ambiente envolvente, utilizando-o como dado cultural que
deve fazer parte do diálogo inicial e da construção final. Na sua obra, modernidade e
tradição andam de braço dado, sendo na ligação entre presente e passado que
importa perceber a progressiva inserção da sua arquitectura, num processo que se
convencionou a chamar de “tradição arquitectónica portuguesa” (Ferrão, 1993, pag.23)
Procurou sempre uma prática íntegra e ajustada à realidade do mundo em que vivia,
portuguesa e portuense. “Defendia uma arquitectura sem preocupações estilísticas ou
opções apriorísticas com a imagem, que parte de uma preocupação funcional,
encarada num sentido alargado do termo, alicerçada não só no uso mas também na
identidade” (Coelho, 2013, p.18) Távora procurava uma arquitectura que responde-se

Diário de bordo de Fernando Távora: Conjunto de desenhos, textos e outros materiais cartáceos que
forma o diário do Arquitecto Fernando Távora constitui uma obra compósita de essencial valor para um
mais profundo conhecimento não só do seu percurso como arquitecto, professor e teorizador, mas
também para um redimensionamento das vias trilhadas pela arquitectura portuguesa na viragem do
moderno.
38 Para Raul Lino, a arquitectura moderna seria destituída de nobreza e a casa moderna seria ―maleducada‖ e destituída de estilo.75 Mas mesmo esta sua convicção apresenta ambiguidades. Concede
que o ―estilo moderno‖ também tem qualidades: porque não é ―desprovido de beleza‖, porque ―não
se lhe pode negar útil influência na evolução natural e lógica da arquitectura‖ e porque ―participa da
lisura da máquina – talvez pela importância que na vida moderna os meios mecânicos de transporte têm
assumido‖. Não deixa de acrescentar, no entanto, que ―é uma arquitectura que apresenta ao mesmo
tempo um carácter sanatorial – devido, por certo, ao culto da higiene na actualidade‖, um ―estilo
abstinente, quanto à fantasia, - de acordo com a imperiosidade das leis económicas‖; assim, este ―estilo
(que ―não conhece distinções entre nações – por causa de conhecidas tendências internacionalistas no
campo da política social‖) é ―nítido, acerado e frio, de carácter científico e individual” (Fernandes, 2010,
p.48). Raul Lino quando refere que numa ―época em que a construção estava entregue a pedreiros e
curiosos surgiu um Arquitecto a protestar. (Fernandes, 2010, p.79)
39 Inquérito: designa uma série de trabalhos de campo levados a cabo na década de 50 do século XX por
equipas de arquitectos portugueses, com o intuito de catalogar de forma objectiva a arquitectura
vernacular no território português.
37
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às necessidades económicas e sociais do Homem de hoje e capaz de ser realizada
nas condições da terra, no sentido de encontrar o caracter nacional numa adição de
condições regionais. Os sinais de uma arquitectura portuguesa começam a encontrarse no Mercado de Santa Maria da Feira (1953-1959). O seu traçado advém do
conhecimento e estudo prévio do espaço, responde ao lugar, à tradição ao contexto e
ao cliente; com sentido critico e nacionalista, sonha com a alternativa da arquitectura
que não apaga os princípios da arquitectura moderna, mas sim que a transforme.
É em 1953, respectivamente que Távora reforça duas ideias: o conceito de
modernidade como valor intemporal e o entendimento do arquitecto como coordenador
de um esforço colectivo. “Modernidade significa integração perfeita de todos os
elementos que podem influir na realização de qualquer obra utilizando todos os meios
que melhor levem a concretização de determinado fim” e “manifesta-se na qualidade,
na exactidão das relações entre a obra e a vida” (Castro,2016)
No intervalo que medeia entre o início dos trabalhos do “inquérito” e a publicação das
suas conclusões em que alerta para uma necessidade de conhecimento da realidade
portuguesa a par de Keil anteriormente em 1947 na revista Arquitectura, Távora
começa a construir o seu caminho, assim, desde 1956 reconhecemos uma
arquitectura de caracter português nunca esquecendo o tempo em que vive e o mundo
que habita. O inquérito foi um elemento importantíssimo na consolidação do
pensamento de Távora tendo uma apropriação diferente no percurso face ao
Problema da Casa Portuguesa. Encontramos sempre na sua obra a importância ao
preexistente que condiciona a mesma e uma consciência de uma circunstância pós
existente que a intervenção vai determinar. O campo de intervenção arquitectónica é
contínuo desde a criação do objecto até à manifestação do terreno, passando pelo
desenho dos elementos construtivos e da edificação. “Távora falava com uma
convicção dada pela experiência e (simultaneamente) com a relatividade de quem
sabe que, em arquitectura, se uma coisa é verdadeira, o seu contrário também é
verdade” (Coelho, 2013, p.15). A sua visão estava focada nos aspectos que podem
contribuir para aproximar conceitos opostos, deixando de parte aquilo que os divide.
Característica presente nos seus textos anteriores, nos desenhos da “casa sobre o
mar” e nos projectos de Ramalde, demonstrando “o modo paradoxalmente lúcido e
apaixonado como encarou a arquitectura sem recusar a modernidade e as
contribuições de vanguarda recorrendo ao espirito da Carta de Atenas com um forte
sentido humanista.” (Tostões, 2005, p. 50).
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“Podemos afirmar que a sua arquitectura não se insere em nenhum momento ou
corrente específica, pois como os seus traçados advêm do conhecimento e estudo
prévio do espaço, revelam sempre uma identidade e genuinidade singular em cada
obra. Cada uma é particular, pois responde ao lugar, à tradição, ao cliente, ao contexto,
entre outras imposições”. (Clementino, 2013, p. 23)

O perfilar do sentido da arquitectura não chega a Távora por meio teórico ou por uma
ideologia de um outro arquitecto ou movimento, como exemplo. Mantem sempre a sua
linguagem onde demonstra o conhecimento das movimentações mais recentes do
movimento moderno, o facto da participação nos CIAM e de assistir sem partidos
consegue ter uma maior consciência das causas que separam a procura de
adequação da arquitectura ao homem e à sociedade.
“Participando nos quatro CIAM realizados ao longo da ultima década, o arquitecto teria
a oportunidade de acompanhar, ao vivo, o processo de crise que se gerou no próprio
reduto do movimento moderno (na própria pedagogia que o havia formatado), porque
não sendo «parte» na oposição do «Team X» ao «funcionalismo ortodoxo» ou à
«revisão italiana», dai pôde extrair uma melhor consciência das causas profundas que
os separavam” (Portas,1961,p.16)
______ 1945: Escreve e publica “O Problema da Casa Portuguesa”
______ 1947: Nova publicação de “O Problema da Casa Portuguesa”
______ 1948: Primeiro Congresso de Arquitectura Nacional
______ 1951: VIII CIAM: O Coração da Cidade
______ 1953: IX CIAM: Carta de Habitação
______ 1953: Começa o projecto do Mercado de Vila da Feira
______ 1955: Inicia-se o Inquérito à Arquitectura Popular
______ 1956: X CIAM: Habitat
______ 1960: Termina o Inquérito à Arquitectura Popular
______ 1957: Começa o projecto da Casa de Ofir
______ 1958: Começa o projecto do Pavilhão de Ténis da Quinta da Conceição
______ 1959: Dissolução dos CIAM organizado pelo Team X
______ 1960: Viagem: dos E.U.A. ao Japão
______ 1962: Publicação do “Da Organização do Espaço”
Esquema cronológico de 1945 a 1962, Fernando Távora (Clementino, 2013, p.13)
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Situando Fernando Távora na história da arquitectura é compreender a situação
cultural, política e histórica do País, e evitar um regionalismo critico que não favorece a
distinção das suas qualidades bem como movimentos demasiado modernistas que
evocavam noções vagas de identidade e vernacular, quando os arquitectos
portugueses seguiam em direcções quase opostas fugindo a limitações e procurando
a renovação da arquitectura “moderna” internacional, pela experiência de sugerir
formas de trazer e transformar o passado e voltar às raízes.
Távora concebe a arquitectura em três critérios, modernidade, formas de colaboração
e qualidade de espaço criado. Entendendo a conjugação de todos os elementos que
podem compor a obra bem como a consideração dos condicionalismos que a
integração social do arquitecto lhe impõe ou o património herdado ou criado mais o
valor artístico com a dimensão técnica quantitativa, sendo os dois últimos o segredo
da perfeição da obra a par da preocupação da relação com o meio, interessada na
dinamização da sociedade portuguesa.
Encara o património histórico como material e instrumento activo de criação, em que
se torna fundamental o olhar histórico sobre a realidade, não como que se não fosse
possível a sua compreensão sem a consciência inalienável do tempo, sem a
consideração do espaço e da dimensão histórica de tudo. Não pretendendo substituir
os modelos actuais por modelos do passado mas antes valorizá-los com elementos
culturais sem tempo definido. “Sem produzir novos modelos, cada obra é um percurso
de reflexão que o sítio abarca toda a cidade e no sítio fixa a forma, cada forma”.
(Esteves, 2013, p.47)
“Távora é evidentemente o portador, desde cedo, deste enunciado de dar razão à
História” (Jorge Ferreira apud Martins,2015, p.73) Desde então com este pensamento
moderno de Távora as próximas gerações formadas pela escola do Porto procuravam
a terceira via na arquitectura (Martins, 2015, p.81), ou seja, a reinterpretação da
arquitectura tradicional com a arquitectura moderna, na adaptação ao lugar, ao
contexto e ao homem, suportadas com o problema da casa portuguesa juntamente
com o inquérito à arquitectura regional portuguesa. (Távora, 1994, p. 5)
A minha vida é uma espécie de síntese possível, entre o mundo que eu herdei, no qual
nasci, e este mundo moderno em que vivo e que tentei compreender [...] hoje
considero-me um homem moderno (Figueira apud Martins, 2015, p.81)
Em suma, também como Januário Godinho, a sensibilidade e a visão culta de Távora
têm como fonte de inspiração a arquitectura popular e a natureza, com base na intriga
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pessoal sobre a linguagem neo-empirica e wrightiana; superando assim a
sensibilidade esquemática do movimento moderno. (Tostões, 2005, p.48)

3.3. EDUARDO SOUTO DE MOURA, FUSÃO DA HISTÓRIA E TRADIÇÃO,
REINVENÇÃO DA HISTÓRIA

Ilustração 7 - Eduardo Souto de Moura (ilustração nossa, 2017).

Interessado no valor operativo da história e no reconhecimento do lugar como ponto de
partida para o projecto, Souto Moura encontra na linguagem do Movimento Moderno as
bases para a construção de um discurso renovador em tempo de pós-modernidade.
(Castro, 2008, p.170)

O contexto em que se inscreve Souto de Moura coincide com a altura de
reconhecimento institucional e coincide com o caracter de excepcionalidade que o
desenvolvimento da profissão tem em Portugal, significando maior liberdade de
experimentação bem como uma altura em que a arquitectura portuguesa se apresenta
como a melhor confirmação das teorias regionalistas, indo de encontro das
interpretações modernas com bases nos valores implícitos nas culturas locais. O
arquitecto reinventa-se na tradição arquitectónica que procura exprimir e tornar legível,
em cada experiencia projectual os valores civis e sociais implícitos na sensibilidade
emergente, através da releitura dos temas disciplinares tradicionais. Souto de Moura
tem como núcleo da sua reflexão uma aderência continua e consciente às condições
contextuais do país, vivendo num momento de abertura europeia. O motivo para que o
seu trabalho se demonstre mais sensível às teorias regionalistas passa pelo conflito
entre a afirmação de valores de inovação e a resistência dos da cultura tradicional
precedente.
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Eduardo Souto de Moura sucede assim numa lógica de transição de gerações a
Fernando Távora, formou-se em arquitectura pela ESBAP em 1980, tendo antes de se
formar, entre os 1974 e 1979 trabalhado com Siza Vieira, que também em lógica de
gerações sucede a Fernando Távora tendo trabalhado com o mesmo entre 1955 e
1958.
Colaborou na obra do Bairro de S. Vítor, projecto de Siza Vieira, marcando desde cedo
o percurso da sua obra e o interesse pela ruina “descobri a ruina exactamente em S.
Vítor e nos croquis do Siza” (Moura, 2011, p. 26), que surge como objecto de projecto
quer seja em novas construções, demolição de ruinas e ou reconstrução apontando a
direcção da temática da ruina, na direcção de manter os muros no preexistente,
respeitando assim a memória do local ao mesmo tempo que organiza o espaço
publico preservando o local de forma a respeitar o seu passado, para criar espaços de
qualidade, assim a colaboração de Souto de Moura nesta obra marca a sua formação
enquanto arquitecto, valorizando mais a experiencia de ateliê face à sua formação
académica.
O início dos anos setenta, ficaram marcados por uma pedagogia teórica até ao
processo SAAL40, que marca o regresso à prática do desenho, tornando-se
instrumento primordial para a acção social do arquitecto adaptando-se as
necessidades da população num contexto económico e construção racional. É com
base nesta experiencia e aprendizagem que Souto de Moura começa a demonstrar
nos seus projectos o respeito pela história pelo local e pelas preexistências, adaptando
esquemas de pátio, relações com a natureza e o lugar ao seu encanto pela ruina.
Em 1972 ou 1973 Souto de Moura descobriu Rossi41, um aspecto essencial da sua
formação, levantando a questão da importância do desenho, que se revela igualmente
importante para as décadas de oitenta e noventa, em que Souto de Moura continuou
convicto da importância do seu contributo teórico mas também pratico, pois a

40

O processo SAAL (serviço de apoio ambulatório local), é assumido pela historiografia da arquitectura
portuguesa como um momento essencial do século XX. Para além do debate tipológico em torno dos
programas habitacionais, brigadas de arquitectos partilharam em infindáveis reuniões de comissões de
moradores, o desígnio das suas obras, pressupondo a resolução de carências básicas de uma franja da
população portuguesa no período pós-revolucionário, contribuindo para a construção de habitação num
espirito de participação sem antecedentes. “Se, nos anos 50 e 60, a obra de Távora é a resposta possível
a um desejo de realizar uma Arquitectura Portuguesa Moderna, nos anos 60 e 70 a arquitectura de Siza
surge como oposição a um contexto onde o mais fácil era defender a recusa do desenho e, no período
pós-revolução, as obras do “SAAL Norte” surgem face a um conjunto de solicitações urgentes, num
contexto que se vai tornando cada vez mais hostil”. (Fernandes, 2010, p.15)
41 Souto de Moura firmou a sua linhagem sob a influência confessa do mentor italiano: “Ser rossiano
significa para mim compreender a cultura, compreender a história da minha cidade, dos meus lugares, da
minha memória, e envolver-me neles, seguindo uma lógica pessoal e emocional” (Lopes, 2011, p.137)
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importância de Rossi para Souto de Moura não se reduz a importâncias puramente
teóricas. (Rodrigues, 2013, p.314)
Estas experiências são muito importantes, é como ver a mulher mais bela do mundo:
condiciona-nos, nunca mais se fica o mesmo. Para mim a emoção esta num plano
superior a tudo o resto, de tal maneira que o projecto ainda agora me emociona e estou
consciente de que a emoção não é exterior ao suporte teórico que o suporta. (Souto de
Moura apud Rodrigues,2013,p.314)

Ainda durante o curso e durante o ultimo ano é convidado pela Câmara Municipal de
Braga a fazer o projecto do Mercado de Carandà (Braga) (1980-1984) como autor. Ao
iniciar a sua vida profissional leccionou na FAUP levando o desenho ao centro da
atenção projectual ao contrário da sua formação académica42. Souto de Moura foi
considerado como “a saída mais performativa e bem-sucedida da Escola do Porto”
(Figueira apud Martins, 2015, p.109) pela sua determinação e radicalidade expressiva.
“O sitio é um pressuposto [...] é um instrumento [...] é aquilo que se quer que ele seja”
(Souto de Moura apud Trigueiros, 1993, p.30) É fundamental transformar o local para
estabelecer relações e adaptações entre a arquitectura e o existente (existente este
que era estudado até a exaustão), utilizando sempre um método de trabalho que partia
da base do desenho numa fase inicial, em que nada era deixado ao acaso, ajustando
se ao programa até uma abordagem de caracter mais histórico. Para Souto de Moura
o desenho é assim a base das ideias estando por vezes a mesma implícita no
desenho e estudo do sítio. “Muitas vezes os primeiros esquissos abrangiam, desde
logo, todas as ideias e linguagens, desde as formais e espaciais construtivas. Os seus
cadernos e folhas eram o ‘laboratório de afinação do projecto’” (Martins, 2015, p.135)
Se, por exemplo, desenhar é entendido de modo puramente técnico, então resulta num
funcionalismo pragmático ou em fórmulas matemáticas. Se desenhar é exclusivamente
uma expressão de experiência psicológicas, então só contam valores emocionais e
transforma-se num substituto religioso. Se, contudo, a realidade física é entendida e
conceptualizada como uma analogia à nossa imaginação dessa realidade, então
perseguimos um conceito morfológico de desenho, transformando-o num fenómeno
que, como todos os verdadeiros conceitos, pode ser expandido ou condensado; esses
conceitos podem ser entendidos como polaridades contraditórias ou complementares,
existindo como conceitos puros em si próprios, como obras de arte. (Ungers, 1982, p.
8)

42

O 25 de Abril funcionou como o impulsionador de um debate, que opunha entre si os defensores da
autonomia do domínio disciplinar da arquitectura e os que defendiam a arquitectura como uma actividade
política, colocando de um lado os defensores do desenho e do outro os seus críticos. “Na escola, (…)
dominava uma convicção naïf, linear, segundo a qual a síntese vinha depois da análise; pensava-se que
era necessário estudar muito para fazer um bom projecto, era necessário observar tudo.” (Rodrigues,
2013, p.313)
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Para além do estudo intensivo do lugar das maquetes da fotografia e do desenho, e
“transportando-se” para o espaço, vivendo-os, as visitas a obra deparando-se com
problemas reais e com os erros de obra, considerando que a sua arquitectura não
comporta estes erros pois é desenhada tão ao detalhe que quase não permite a sua
modificação, na fase da construção, ao contrário do que acontece com Fernando
Távora que estabelece uma nova linguagem a partir do erro lidando mais facilmente
com o mesmo problema. (Souto de Moura apud Nufrio, 2008,p.70) p.70)
A arquitectura de habitação unifamiliar constitui durante a década de oitenta e noventa
a maioria das encomendas dos ateliês, era visto como um exercício onde se
experimenta uma ideia de arquitectura até ao mais pequeno pormenor de construção,
desenhando as como se ele próprio fosse o residente em que mais uma vez aqui se
transforma e se coloca virtualmente naquela casa. “Quando projecto uma casa é como
se a fizesse para mim [...] sou sempre eu quem se move e actua nesse cenário.
Imagino-me a viver como o meu cliente; mudo de identidade e transformo-me [...] eu
não sei fazer nada que não goste e que não me emocione realmente.”(Souto de Moura
apud Nufrio, 2008, p.62)
Souto de Moura extrapola uma ideia minimalista para a sua arquitectura, que implica a
dissimulação de sistemas complexos e/ou a expressão mínima dos sistemas
construtivos, associando a maneira de pensar de Aldo Rossi ao tema do plano em
Mies, admira e adapta a sua arquitectura à “simplicidade da construção”, à “clareza
dos meios tectónicos” e à “pureza dos materiais” e se, por um lado, se coloca na
alçada de Rossi, que considera a experiência essencial para gerar a forma
arquitectónica, por outro, como Mies, é na construção que vê essa força geradora da
forma na sua continuidade espacial interior-exterior, na plasticidade dos materiais e na
depuração das formas e dos planos. (Martins, 2015, p.169)
“A arquitectura de Souto de Moura [...] mistura formas e referências, intercala
exigências do lugar e do programa, valoriza contemporaneamente o pormenor e o
geral, acolhe a circunstância como nutrimento primordial e a diferença como princípio
base da arquitectura” (Martins, 2015, p.111)

Souto de Moura refere que a sua arquitectura abstracta ou neoplástica revela uma
gramática de pouco alcance e, por isso, tem procurado mudar e questionar a sua
linguagem pesquisando por uma gramática mais abrangente para contrariar a
banalização da “souto-mourização” da arquitectura portuguesa. “Cada vez penso mais,
não no gesto límpido da Arquitectura como abstracta, mas como qualquer coisa que
tem a ver com as pessoas.” “Antigamente havia esta ligação do material, do sistema
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construtivo e da linguagem; hoje [...] recorremos a situações, pontualizando as coisas
e o todo é feito pelo somatório das partes, que cada vez estão mais fragmentadas.”
(Martins, 2015, p.115). Esta mudança deve-se a diversos factores, sendo um deles o
tempo despendido fora do país e o seu contacto com novas pessoas e outros
contextos arquitectónicos. O país, a cultura, a política e a rápida aceleração do tempo
necessária para produzir arquitectura, despoletaram e conduziram esta vontade de
mudança e experimentação.
“A sua naturalidade em trabalhar a memória e o património histórico, de perceber as
formas do passado, através de um processo de autonomização e reinvenção,
adaptando-as ao projecto contemporâneo” (Martins, 2015, p.185) destaca-se
claramente uma fase de análise e desenho do lugar até ás questões e soluções a
serem testadas em obra e problemas que surgem naturalmente, interpretando os
como instrumento de trabalho para a solução arquitectónica. O sítio é visto, como o
factor determinante das decisões de projecto, tornando-se essencial para a
arquitectura a harmonia das preexistências e características do edifício. A temática da
ruina e dos muros, elemento central na organização do espaço, uma arquitectura de
linha para definir espaços e limites em sintonia com os materiais utilizados; alienando
uma arquitectura do norte do país a uma arquitectura de influências e conceitos43 de
Mies van der Rohe44, na continuidade espacial dos planos. Em Souto de Moura a
mudança de ideias reflecte-se por uma justificação pela resposta a expansão das suas
obras para Sul do país.
Tendo em atenção as modificações contextuais e temporais nas três gerações sugerese a transmissão de uma metodologia sem cortes, mas com mudanças, mantendo o
desenho, o lugar e a história como referencias de destaque ajustados ao presente e
servindo de base a arquitectura contemporânea, heranças deixada por Távora45, que
acabam por definir o percurso do arquitecto utilizando as referencias como elementos
de justificação dos processos utilizados e para não ceder a problemas de linguagem,
tornando-os parte essencial da arquitectura. “A formação de um arquitecto é ter não

43

Para Mies van der Rohe a arquitectura depende da época, essa é aliás a única coisa que a arquitectura
pode expressar, mas é também o mais difícil.
44 Mies va der Rohe, nasceu em Aachen no ano de 1886, começou a trabalhar com o seu pai com
apenas treze anos de idade, construiu a sua primeira obra no período de 1905 e 1907. Não possui
formação académica apenas trabalhou com bons arquitectos e leu alguns bons livros. (Rodrigues,
2013,p.131)
45 O ensinamento que Souto de Moura retira de Fernando Távora, seu professor de Projecto no segundo
ano do curso, diz respeito, essencialmente, à importância do desenho, da história e da compreensão do
lugar e da cultura. Távora, conjuga nas suas obras o espaço moderno com a tradição local, importante
lição que o estudante não esquece, jà que “quanto mais é local, mais é universal” (Martins, 2015, p.117)
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uma, não duas, não três, mas muitas referências até ao ponto de ficarem no
subconsciente e aparecerem quando é preciso.” (Siza apud Martins, 2015, p.129)
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4. CASOS DE ESTUDO
Os três casos de estudo realizados são reveladores de três gerações distintas de
autores, que ajudam a compreender as suas carreiras enquanto arquitectos e ao
mesmo tempo ajudam a encadear as fases em que se insere cada obra em estudo no
panorama da arquitectura nacional no norte do país desde os anos trinta do Séc. XX.
São obras singulares, mas que se apresentam da mesma família quando investigadas
através de uma leitura cronológica e comparativa na relação autor/obras entre si.
Os três casos em estudo são o Mercado de Ovar (1950) de Januário Godinho,
Mercado de Santa Maria da Feira (1953) de Fernando Távora e o Mercado de
Carandà (1954) de Eduardo Souto de Moura. Três projectos de referência da
arquitectura moderna portuguesa no norte do País e nas cidades em estudo pois são
elementos causadores e potenciadores de desenho urbano ao criarem relações a
todos os elementos estabelecidos entres espaços construídos e não construídos, sitio,
forma, estilo de construção e rede viária promovendo expansão do tecido urbano das
mesmas.
Demonstrando assim de que forma a arquitectura de um modo eficaz desempenhou
um forte papel na transformação das cidades, neste trabalho, através dos edifícios de
mercados em estudo.
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Ilustração 8 - Localização dos três casos em estudo, na zona
Norte do País. (Ilustração nossa, 2017)

Ilustração 9 - Esquema cronológico dos três casos de Mercado
em estudo. (Ilustração nossa, 2017)

Ilustração 10 - Esquema tipológico representativo da
familiaridade entre os três casos em estudo. (Ilustração
nossa, 2017)

Ilustração 11 - Esquema representativo da praça, numa logica
de mercado. (Ilustração nossa, 2017)
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Ilustração 12 – Carta militar de Portugal, Malha urbana consolidada na Vila de Ovar em 1951. (Portugal. Serviços Cartográficos do
Exército, 1951).

Ilustração 13 – Ortofotomapa da Vila do Furadouro e da Vila de Ovar, Malha urbana consolidada em 2017. (Google Inc., 2017a).

Ilustração 14 – Cartografia de Portugal, sobreposição de 1951 com 2017 na cidade de Ovar. Estudo do crescimento urbano
([Adaptada a partir de:] Google Inc,, 2017 e Portugal. Serviços Cartográficos do Exército, 1951.)
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Ilustração 15 - Carta militar de Portugal, Malha urbana consolidada em Feira no ano de 1951. (Portugal. Serviços Cartográficos do
Exército, 1951b).

Ilustração 16 - Ortofotomapa de Santa Maria da Feira, Malha urbana consolidada 2017. (Google Inc., 2017b).

Ilustração 17 - Cartografia de Portugal, sobreposição de 1951 com 2017 na cidade de Santa Maria da Feira. ([Adaptada a partir de:]
Google Inc,, 2017 e Portugal. Serviços Cartográficos do Exército, 1951b.)
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Ilustração 18 - Carta militar de Portugal, Malha urbana consolidada de Braga em 1951. (Portugal. Serviços Cartográficos do Exército,
1951c).

Ilustração 19 - Ortofotomapa de Braga, Malha urbana consolidada. (Google Inc., 2017c).

Ilustração 20 - Cartografia de Portugal, sobreposição de 1951 com 2017 na cidade de Braga. ([Adaptada a partir de:] Google Inc,,
2017 e Portugal. Serviços Cartográficos do Exército, 1951c.)
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Ilustração 21 - Esquema representativo da expansão de Ovar. Neste esquema està presente a expansão radial da Vila de Ovar, onde
se compreende o Mercado como elemento dinamizador que ordenava as relações exteriores ao centro histórico. (Ilustração nossa,
2017)

Ilustração 22 - Esquema representativo da expansão de Santa Maria da Feira. Neste esquema està presente a expansão a partir do
castelo e dos solos férteis de Santa Maria. Em direcção as novas infra-estruturas viárias, neste caso o edifício de Mercado insere-se na
evolução da tipologia de espaço urbano. (Ilustração nossa, 2017)

Ilustração 23 - Esquema representativo da expansão de Braga. Neste esquema està presente a expansão radial de Braga, desde o
centro medieval em direcção ao solos férteis existentes perto do rio, lugar operário. Bairro do Carandá. (Ilustração nossa, 2017)
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Ilustração 24 – Esquema tipológico do
Mercado da Vila de Ovar. Composição
dos volumes do mercado que se
distribuem em redor de uma praça.
(Ilustração nossa, 2017)

Ilustração 25 - Esquema tipológico do
Mercado da Santa Maria da Feira.
Composição dos volumes do mercado
que se distribuem em redor de uma
praça a diferentes cotas. (Ilustração
nossa, 2017)

Ilustração 26 - Esquema tipológico do Mercado
de Carandá, em Braga. Organização retilinta que
liga dois pontos da cidade, tendo um muro como
limite. (Ilustração nossa, 2017)

4.1. MERCADO DE OVAR | JANUÁRIO GODINHO

Ilustração 27 – Desenho de Portugal continental e localização de Ovar, mas também o desenho da linha de costa actualmente junto
da mesma. (Ilustração nossa, 2017)

O primeiro caso em estudo trata-se do mercado municipal situado na cidade de Ovar.
Esta localidade que é conhecida como vila desde 24 de Fevereiro de 1046, que dava
pelo nome de Villa Ouar.
Forma Urbana
Ovar resultou da fusão de várias vilas próximas, sendo as mais importantes as Villa
Ouar e a Villa Cabanones. Apesar de ao longo dos tempos se ter assistido a uma
modificação da costa a proximidade com o mar e os cursos de água fizeram com que
no séc. XVIII jà existisse núcleo urbano no lugar de Ovar, bem como uma grande
actividade económica fizeram com que os povos se fixassem em ovar e não na Vila de
Cabanões. Mais tarde, no ano de 1251, Ovar constitui-se em concelho.
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Ilustração 28 – Corte esquemático do vale, justificando a fixação das populações em Ovar, junto ao curso de água e do vales
férteis.(ilustração nossa, 2017)

Ilustração 29 – Situação da barra de
Ovar, 1584. (Ilustração nossa, 2017)

Ilustração 30 - Situação da barra de Ovar,
1685. (Ilustração nossa, 2017)

Ilustração 31 - Situação da barra de Ovar,
1756. (Ilustração nossa, 2017)

O edifício do Palácio da Justiça de Ovar é o exemplo mais explicativo de Ovar, ser um
lugar de comércio e rotas romanas, no sítio em que ele se ergue, esteve uma escola
primária que tinha sucedido a uma construção chamada o Castelo, assente sobre uma
residência senhorial, conhecida pelo nome de Paço46, desde hà muitos séculos.

46 Paço - Etimologicamente, Paço provém do latim palatium, como Paçô de palatiolum. Ambos estes
nomes serviram para designar a moradia dos senhores das «vilas» durante o domínio romano.
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Ilustração 32 – Esquema representativo da ligação de Ovar com: a Vila de Furadouro na costa, Santa Maria da Feira e Válega.
Crescimento das várias ligações entre vilas e cidades a partir da costa. (Ilustração nossa, 2017)

Ilustração 33 – Esquema demonstrativo da evolução do centro de Ovar, em função da costa e do “Castelo” ou paço e
consequentemente espação radial com base no edifico central da vila, reflectindo uma influência destes acontecimentos com a escolha
da localização do mercado. (Ilustração nossa, 2017)

“Essa casa tinha como base o antigo paço, jà referenciado em 1288 como casa “casa
de cavaleiro” nas inquirições de D. Dinis. No foral de D. Manuel, em 1514, vê-se que
serve de centro ao núcleo da vila um edifício chamado Paço. Ao paço sucede o
castelo, pertença dos Condes da Feira, família que desapareceu em 1700 deixando os
seus bens à coro”. (Tavares, 2012, p.149)
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Ilustração 34 – Esquema ilustrativo do paço (actual Palácio da justiça), como elemento central da Vila, em 1870. (Ilustração nossa,
2017)

No Foral47 dado por D. Manuel48 a Ovar em 10 de Fevereiro de 1514, vê-se que o
junto do edifício do paço estendia-se um «areal grande», parte do qual ia sendo
aproveitado, desde antigos tempos, para cultivo de vinhas.
O espaço sobrante a este lugar foi ocupado pelo Mercado da Hortaliça em 1870 e
parece ser possível concluir que o edifício da vila de Ovar ao qual o próprio Conde da
Feira chamava Castelo, recebeu este nome por se ter construído em forma de
fortaleza para fins defensivos, e não por ser pertença do Castelo da Feira.

Ilustração 35 – Esquema ilustrativo da relação do lugar do Castelo e das vinhas, com a proximidade ao largo da Torre (lugar de
mercado) e eixo central entre as praças de ligação à costa e ao lugar do mercado. (Ilustração nossa, 2017)

Existiram assim três locais de mercado em ovar, até ao presente local, em 1870 junto
a casa do castelo, em 1876 “Aos domingos havia no largo da Torre uma pequena
praça de hortaliça, carnes salgadas, frutas, feijão e outros géneros, de que se
47-

Os forais eram diplomas concedidos pelo Rei e por senhorios laicos ou religiosos, continham normas
disciplinadoras das relações dos habitantes entre si e a identidade outorgante. Tinham o intuito de povoar
e atrair mão de obra a determinados locais.
48 D. Manuel I: Décimo quarto Rei de Portugal.
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forneciam os operários de fora da terra, com residência permanente” (Santos, 1996) e
mais tarde na praça da Republica nos anos 1930. A necessidade de evolução e
expansão da vila de Ovar foi encomendado pela camara municipal um novo projecto
para um mercado coberto para o lugar actual.

Ilustração 36 - Esquema representativo das Praças Históricas de Ovar onde ocorriam as feiras e mercados anteriores ao
mercado actual. Em 1870 junto ao antigo largo do paço, em 1876 junto à torre (largo de S.Tomé) numa pequena praça de
hortaliças e finalmente na praça da republica (também praça de hortaliças). Estudo das ruas e praças e suas relações com a zona
fértil do lugar do novo mercado. (Ilustração nossas, 2017)

Ilustração 37 – Esquema representativo do estudo das praças actuais existentes em Ovar, com a relação directa ao lugar do
Mercado. Ligação das principais praças ou largos (Praça da Republica, Largo do palácio da justiça e Largo Mouzinho de
Albuquerque) à artéria Rua Elias Garcia, que bifurca na escolha do sitio para a construção do mercado, como uma nova
centralidade e praça de Ovar. (Ilustração nossa, 2017)
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Ilustração 38 – Antiga feira (mercado) na praça da
Republica, antiga praça da hortaliça. ([Adaptado a partir
de:] Tavares, 2012, p. 68).

Ilustração 39 – Vista da Vila de Ovar, observando-se o lugar de
Mercado actual à esquerda no vale para onde se expandiu a Vila,
observando-se a malha do centro histórico consolidada, Mário
Almeida, 1935. ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012).

É então no ano de 1984, que Ovar é elevado a cidade. A sua expansão resulta de um
movimento (radiocêntrico49), tendo como ponto central o seu centro histórico da cidade
situada no extremo sul do distrito de Aveiro, localizada numa planície entre a beira-mar
e a ria.
O mercado municipal foi um dos principais equipamentos construídos em Ovar,
naquela época com sentido de transformação urbana muito preciso, em que de um
modo certeiro a arquitectura desempenhou um papel importante da transformação da
cidade revelando para além do mais a importância das entidades públicas ao
encomendar um projecto para a cidade. Este projecto de autoria de Januário Godinho
atravessa os primeiros anos do trabalho, que nos permite entender alguns aspectos da
sua actividade, particularmente, por este projecto ser em Ovar a sua terra natal
unificando o afecto pessoal ao sitio com o seu conhecimento profissional resultando na
sua transformação física.

49

Planta radioconcêntrica-é utilizada no urbanismo como planta em que várias vias divergem de um
centro e são ligadas entre elas por artérias concêntricas. (Louro, 2003)
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Ilustração 40 - Planta da Villa de Ovar – finais do séc. XVIII.
([Adaptado a partir de:] Jesus, 2011, p.36)

Ilustração 41 - Planta síntese de 1986, com limites de acção na
cidade de Ovar no âmbito do Plano Urbano. ([Adaptado a partir de:]
Jesus, 2011, p.23).

Ilustração 42 – Condicionantes territoriais de relevo que justificam a expansão da vila e consequente localização do mercado, face ao
centro da vila e ás novas acessibilidades propostas. O mercado surge na bifurcação de duas artérias principais de saída e entrada da
vila com o eixo central que atravessa todo o centro de ovar, (Ilustração nossa, 2017)

As várias condicionantes que estavam na base da construção de um edifício de
mercado para a vila de Ovar, deram lugar a vários debates sobre as estratégias de
crescimento urbano para usos e formas da estrutura da vila. Deste modo, o projecto
transformava o sentido do espaço urbano e a hierarquização das suas formas; ou num
crescimento em direcção aos ventos revigorantes do oceano e aos pinhais de Poente,
ou numa tentativa de consolidar a vila em direcção ao transporte rápido em direcção a
Nascente. A construção do mercado também serviria deste modo para que a camara
fosse capaz de incutir na vila de Ovar os novos conceitos de higiene e encontrar uma
nova organização para o seu crescimento, conceitos esses como elementos que
reflectiam directamente as condições de vida e que punham em destaque os hábitos
da população. Por ser o elemento dinamizador e que ditaria as novas relações
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urbanas, a localização do mercado ordenava as relações dos núcleos exteriores ao
centro da vila. Como premissas inicias, o mercado não deveria ocupar nenhuma praça
pública e seria preferível a iniciativa municipal à privada, assim mantinham os ecos do
regime e o controlo de custos sobre obra. Com a incerteza da localização do mercado
e com as alterações políticas em Ovar na época, surgiram questões acerca do
controlo efectivo do Governo sobre o município e sobre uma obra de estado ou de
obra municipal.
A camara defendia o lugar entre a praça da Hortaliça e o rio, no antigo lugar do castelo
onde actualmente é o Palácio da Justiça, porque, esse era o centro da rotação de
interesse dos vários equipamentos colectivos.
“O projecto jà estava feito, o local escolhido e definido, mas esses factos não eram
referidos. O projecto municipal jà não era uma obra colectiva, como o próprio jornal
pretendia que fosse quando referidas as tentativas anteriores como reveladoras do
pensamento colectivo” (Tavares, 2012, p.78)

Ilustração 43 – Mapa das diferentes localidades e rios junto a Ovar, condicionantes viárias e naturais que fazem parte da base
estratégica, influenciando o surgimento do mercado na união dos três acessos à Vila. ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.59.
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A resolução da localização do mercado foi resultado da encomenda feita à OPCA,
para um estudo para o lugar da Capela da Graça em 1932 resolvendo assim as
questões de localização e do modelo do mercado. “ O desejo municipal era claro: Jà
hà muitos anos se sente a falta de um mercado fechado na vila, do qual esta, pela sua
categoria, não pode prescindir”. (Tavares, 2012, p. 83). Foi escolhido assim a zona de
várzea entre os rios e a sul da Igreja Matriz (ver ilustração 42) com base no
conhecimento técnico e sob o argumento de vanguarda construtiva sobre o processo
de transformação urbana (sobre o lugar da capela o mesmo onde se encontra o
mercado). A ideia de demolir a capela previa assim uma nova centralidade,
desenvolvendo a vila entre a Camara e a estação do caminho-de-ferro.

Ilustração 44 – Esquema ilustrativo da zona de várzea entre os
rios, nova centralidade proposta (Ilustração Nossa, 2017)
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Ilustração 45 – Desenho do limite do centro consolidado da vila,
com o novo centro de expansão proposto. (Ilustração Nossa, 2017)
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Ilustração 46 – Ilustração da confluência dos principais eixos viários de acesso à vila com a densidade construtiva do centro histórico.
É possível verificar que a cidade com a decisão da construção do mercado no meio do “tridente” viário cresce no sentido de maior
número de infra estruturas de ligação entre a população das diferentes localidades vizinhas. ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012,
p.76.

“do mercado construído no 2º terreno numa confluência tao interessante de 3 ruas,
pode-se tirar todo o partido arquitectónico que se queira e assim valorizar a vila com
mais um elemento de atracção[…] No terreno da rua Elias Garcia nada de parecido se
pode obter […] Há-de ficar sempre uma pesada mole pesando num local de construção
densa.” (Tavares, 2012, p.83)

Facto arquitectónico tipo
O primeiro projecto para o mercado data assim de 1934, explicando-se em três ideias
para assim se entender melhor a proposta de Januário Godinho. A primeira ideia
consistia na construção deste em betão armado; a segunda numa ideia de exploração
liberal; e a terceira baseada na cultura francesa de referência nos meios cultos de
Ovar.
O carácter da proposta, ao assumir as tecnologias da construção demonstra a
convicção moderna a nível tecnológico nas técnicas de construção que os edifícios de
mercado vinham a assumir desde os grandes vãos da arquitectura do ferro, no século
XIX, e a sua consequência para as grandes naves de betão armado que acabaram por
ser uma sequência logica da evolução das estruturas. o mercado de Reims50 acabou

50

Les Halles du Boulingrin São parte integrante da identidade de Reims. Arquitectura e estrutura
modernas, materiais e técnicas avançadas de construção, os Halles simbolizaram o futuro e a
reconstrução. Foram um símbolo do surgimento de Reims depois da destruição da Primeira Guerra
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por ser um marco que fascinou os arquitectos e foi tornado num modelo exemplar
reproduzido em grandes quantidades. Deste modo, Manuel Godinho51 teve como
referência o mercado de Reims em betão armado, que é um dos herdeiros das naves
em ferro e vidro.

Ilustração 47 – Construção do mercado de Reims,1923 ([Adaptado a
partir de:] Tavares, 2012, p.86

Ilustração 48 – Desenho de trabalho do Mercado de Reims,
1927 ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.82

O mercado deixava assim à actividade em ruas e em praças para um edifício que
concentrava os usos, sendo uma obra estruturada e marcante, que não era indiferente
ás existências urbanas, tentando ganhar espaço na vila e no conjunto de edifícios da
vila, ao mesmo tempo que se separava e tentava ser emblemático. Esta nova
transformação urbana mudava a mecânica espacial do lugar e as possibilidades que
do mesmo era possível retirar, sem ser indiferente ás pré existências urbanas.
“É muito fácil dispor à frente uma praça descoberta que em dias excepcionais receberà
o excedente do movimento habitual, como sucede em numerosos mercados nacionais
e estrangeiros, mesmo de grande categoria (como no de Reims completado hà
pouco)”. (Tavares, 2012, p.84)
“Edifícios que contem espaços interiores de uso colectivo, o que reforça o seu papel
polarizador e conduz à sua utilização como elemento simbólico representativo de uma
nova concepção de cidade, esses edifícios representativos articulam-se num sistema
de entidades, que substitui o entendimento da cidade como um sistema de
espaços”.(Tavares, 2012, p.88)

As questões económicas estavam mais relacionadas ao desenho da primeira proposta
do mercado, do que as próprias questões do desenho da estrutura, assumindo assim

Mundial quando começaram a servir a população como o principal mercado de alimentos da cidade em
1929. Projecto de Émile Maigrot iniciado em 1927.
51 Manuel Godinho - Irmão de Januário Godinho, estudou no Colégio Jesuíta do Espírito Santo, em
Braga, e posteriormente formou-se em Matemática e Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, com que trabalhou em várias obras para a OPCA.
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uma maior vantagem para o espaço frigorífico, que se poderia rentabilizar no sub solo
do que propriamente os salão da grande nave em vidro.
“Uma das mais interessante vantagens do [...] local é a facilidade com que se pode
prever um sub-solo e dêle tirar partido no futuro alugando-o para armazenamento de
géneros, câmaras frigorificas particulares, frigorifico geral, etc. Sei que presentemente
alguns leitores sorrir-se-ão por ouvir falar de frigoríficos. Também hà meia dúzia de
anos as instalações particulares de aquecimento e ascensores eléctricos eram raras e
agora pululam”. (Tavares, 2012, p.89)

No mercado de Ovar a concepção estrutural era contudo mais elementar, os corpos
são independentes, cada um com a sua entrada embora que ligados entre si formando
um conjunto único de caracter pavilhonar, acentuando a verticalidade da composição
em que dois corpos laterais a uma nave, um voltado à Rua Elias Garcia e outro
voltado à rua Gomes Freire, refaziam a perspectiva ocupada pela Capela da Graça
que seria demolida e desenhavam o espaço de mercado. Estes dois corpos destinam
se respectivamente à venda de peixe e carne e a nave central contempla as diversas
secções de víveres. Os dois corpos acoplavam-se à nave central num angulo de 45º,
criando uma praça que pretendia prolongar no exterior do edifício as áreas de
comércio em dias de maior afluência da população.
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Ilustração 49 – Anteprojecto 1934, planta do rés-do-chão; O desenho de 1934 acentuava a verticalidade da composição no eixo da rua
Elias Garcia, refazendo a perspectiva ocupada pela Capela da Graça que seria demolida. À nave central, em arco parabólico, eram
adossados dois corpos a 45 graus que conformavam uma praça para prolongar no exterior as áreas de comércio em dias de maior
afluência. ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.61

Ilustração 50 – Estudo de alçado no anteprojecto de 1934. ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.60

Os desenhos da proposta não tiravam assim o partido máximo das técnicas
construtivas, nem das evoluções tecnológicas abertas pelos modelos de mercado de
Reims.
Um segundo projecto de 1939, ainda referente à primeira proposta para o mercado
simplificava ainda mais a estrutura do vão principal, a área interior de venda cresceu
significativamente e com o aumento do vão o elemento estrutural apresenta uma
regressão, abandonou-se claramente as linhas parabólicas. Seria esta parábola para o
vão central apenas uma questão meramente técnica ou elemento enquanto forma? O
que sabemos é que a procura do arco pretende caracterizar-se como um facto novo
na vila remetendo-nos para uma nova modernidade portuense e vanguardas
europeias do betão armado.
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Ilustração 51 – Projecto 1939, planta do rés-do-chão. Independentemente da mudança do sistema estrutural, a forma exterior do
edifício – agora independente do desenho da cobertura – continua a procurar a expressão do arco para caracterizar o novo artefacto
urbano no espaço da vila([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.69

Ilustração 52 – Estudo de alçado do projecto de 1939 ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.67

Ilustração 53 – Estudo de corte do projecto de 1939 ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.67

Consolidou-se em composição cruciforme, simétrica e centralizada procurando uma
nova espacialidade através dos efeitos volumétricos, em pequenos esquemas que
acompanham o desenho de conjunto e da grande estrutura principal de suporte.
Remetendo para uma imagem moderna de experimentação de novas realidades,
estando perante um paradigma de resposta a três factores: económicos, forma e
proporção. O mercado de Ovar respeitava uma resposta a um desenvolvimento de
uma vila, ao mesmo tempo que explorava acima de tudo, qualidades novas de
técnicas da construção e da arquitectura.
O sistema estrutural de 1939 não arrisca o lançamento de linhas estruturais
parabólicas, e aproxima-se assim de um sistema clássico de asnas, invertendo o
caminho da invenção do mercado de Reims.
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Ilustração 54 – Armaduras de betão armado, desenhos do
anteprojecto de 1934. Projectado por José Praça e Manuel Godinho
era uma tentativa de reprodução do modelo de Reims. ([Adaptado a
partir de:] Tavares, 2012, p.62

Ilustração 55 – Detalhe das armaduras na nascente dos arcos
de betão armado no projecto de 1939, não arriscando o
lançamento das linhas estruturais parabólicas do anterior e
aproximando-se mais de um sistema de asnas. ([Adaptado a
partir de:] Tavares, 2012, p.63

O segundo mercado:
Em 1945 foi encomendado a Miguel Rezende52 um plano de urbanização da vila de
Ovar que foi aprovado apenas em 1954, jà depois da construção do mercado,
provando a contemporaneidade do projecto face a elaboração do plano dando sentido
ao caracter de transformação urbana que Januário Godinho pretendia conferir a Ovar.

52

No Ante-Plano de Miguel Rezende o mercado surgiu como peça fundamental na estrutura da Vila,
permitindo a desmultiplicação do centro cívico: Jardim dos Campos a poente, núcleo administrativo ao
centro e centro comercial a nascente. Interpretou a estrutura urbana como a folha de uma árvore,
estrutura orgânica em que as ruas são as nervuras e nas suas bifurcações se concentram as estruturas
de serviço. É uma leitura do território que compreende os pequenos desníveis da morfologia do terreno:
fixação do sistema de dunas atravessadas por dois ribeiros que se unem no centro.(Jesus, 2011, p.49)
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Ilustração 56 – Anteprojecto de urbanização da Vila de Ovar realizado pelo Eng.º Miguel Rezende. ([Adaptado a partir de:] Jesus,
2011, p.48

Em 1948, o projecto encomendado a Januário Godinho directamente era um projecto
de mercado onde se veria assim uma nova intenção na possível expansão para a vila,
porque, esta nova proposta não focava a atenção apenas na forma do edifício
enquanto elemento isolado, ela ajustava-se agora também as novas capacidades dos
municípios que participavam como elementos activos em obras do estado. Tudo tinha
agora a intenção de participar como uma estrutura que faz parte do tecido urbano.
Conjunto igual a equipamento e espaço público para consolidar todo o ambiente
urbano.
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Ilustração 57 – Área histórica urbana consolidada em Ovar com a
marcação do lugar de mercado no espaço de várzea, onde o eixo de
maior força da vila se divide em dois. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 59 – Planta ilustrativa da mancha urbana tipológica
consolidada e construída no centro de ovar, com o novo edifício de
mercado municipal. Representação do confronto do mercado com o
existente construído. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 58 – Esquema ilustrativo das relações das vias
adjacentes ao lugar do mercado, e da ribeira da graça.
Representado através de várias manchas gráficas as
diferentes cotas do lugar, e as relações da Capela e da Igreja
com o sítio de projecto. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 60 – Representação através de mancha das
relações das praças e ruas perpendiculares à artéria principal
de ovar, relação dos cheios vazios e da distribuição dos
espaços de permanência históricos com o novo espaço de
permanência e atravessamento criado pelo mercado, criando
uma ligação e continuidade entre todas as principais praças.
(Ilustração Nossa, 2017)

O mercado situa-se assim no limite da vila (momento da proposta) com o objectivo de
consolidação desse mesmo limite como um espaço/elemento de transição, oferecendo
uma nova frente à cidade. Novamente a Capela da Graça seria para transferir para um
novo lugar e assim demolida. Encontra-se no cruzamento das duas artérias a Rua
Elias Garcia e Rua Gomes Freire (no mesmo lugar da primeira proposta acima
mencionada). Criando passagens cobertas ligando o parque (o seu interior) e os
campos adjacentes com as ruas da vila adivinhando o seu progresso para Norte e
Nascente, criando um jardim permeável.
“Os corpos destinados às diferentes especialidades formam uma composição única
homogénea, deixando entre si grandes espaços livres e massas de verdura, permite
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alargar o mercado sem aumentar a superfície coberta e torna-o tão útil como aprazível,
dado os hábitos conhecidos do povo quanto ao conceito tradicional de mercado, na
província” (Tavares, 2012, p. 121)

Ilustração 61 – Planta esquemática do edifico de mercado e da resolução com as diferentes cotas do sitio. O volume a Poente
(esquerda do desenho) faz o remate da rua em terraço, mantendo a rua como parte de projecto. O volume a Sul o confronto com a
Elias Garcia, que mantem todo o conjunto no movimento da rua e “prepara” a expansão no sentido deste eixo. Ao mesmo tempo que o
volume a Nascente promove o percurso tanto pelo interior e pelo exterior do mercado junto à ribeira da graça. A norte a o gesto em
“curva” controla a praça. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 62 – Planta de implantação, primeira versão. Anteprojecto, planta gera dos quatros pavilhões
permeáveis, capazes de desenhar um jardim urbano. ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.98

Este mercado é “inovador pela proposta de um espaço aberto onde se distribuem com
aparente liberdade diversos pavilhões” (Fernandez, 1988) eterniza-se “a tradições
locais permanentes aproximando-o da ideia do mercado local: uma feira. Organiza-se
programaticamente em quatro volumes ou pavilhões aos quais chamaremos (A,B,C e
D), Entrada principal (frutas e flores), Carnes e Derivados (talhos), Peixe e Mariscos
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(bancas) e Animais de Pêlo e Pena, respectivamente. Estando os mesmos em
contacto por estruturas de ligação para obter passagens cobertas.
Na segunda proposta de 1950 para o mercado consolidou as frentes de rua, com
quatro corpos separados com algumas estruturas de ligação para obter passagens
cobertas e ligar os volumes entre si. O elemento cobertura da secção das flores definia
formalmente o espaço da praça, relacionando as escadas para com a zona de venda
de pão e a passagem coberta para a secção da hortaliça e da carne.
Existem algumas diferenças face à fase inicial e final de obra, e por isso, não existe
nenhuma planta e corte que possamos considerar final do mercado desenhado pelo
próprio autor, percebendo-se assim a importância de uma resolução em obra de
questões que o projecto deixa por resolver.

Ilustração 63 – Projecto, planta do rés-do-chão, 1950. O
anteprojecto evoluiu sem grandes alterações até à obra
construída, excepto detalhes de pormenor. ([Adaptado a partir
de:] Tavares, 2012, p.101

Ilustração 64 – Alterações mais significativas ao anteprojecto.
([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.102

Ilustração 65 – Alçado geral, volume B (consultar ilustração 69) ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.103
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Ilustração 66 – Corte do volume B e Alçado do volume A (consultar ilustração 69) ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.103

Ilustração 67 – Alçado do volume A (consultar ilustração 69) vista da rua Gomes Freire ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.102

Identificação dos elementos tipológicos:

Ilustração 68 – Esquema representativo dos diferentes elementos tipológicos do conjunto: As asas em betão com a viga central, as
coberturas ondulantes e a curva. (Ilustração Nossa, 2017)
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Ilustração 69 – Desenho do conjunto do edifício de mercado demonstrando as relações com as vias a ribeira e a capela. Esquema
utilizado para a marcação dos diferentes volumes que compõem o mercado. (Ilustração Nossa, 2017)

O volume A com cerca de 1.044m2 está destinado ao espaço das frutas e aos
legumes, é o corpo que faz a transição da cota da rua Gomes Freire para o interior do
mercado, através de uma varanda que se lança em paralelo à rua dando uma resposta
de carácter morfológico inserindo o mercado no lugar, ligando a envolvente com o
interior e prolongado o espaço urbano para uma nova praça no seu interior.
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Ilustração 70 – Vista do topo da rua Gomes Freire. É perceptível
o prolongamento do espaço de mercado através da varanda, que
o volume A promove, elevando-se à rua, e protegendo os
utilizadores do espaço, do automóvel. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 71 – Varanda do volume A, ao mesmo tempo que se
eleva à rua, acompanha o terreno e insere o mercado no sítio.
(ilustração nossa, 2017)

Ilustração 72 – Desenho representativo da relação do terraço do volume A, com a Rua Gomes Freire, onde se
percebe os dois percursos a diferentes cotas mas a mesma intenção de continuidade. Criação de uma zona
comercial numa cota superior à do percurso viário. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 73 – Esquema da cobertura em asa, do volume A e a relação de continuidade que cria entre o exterior e interior do espaço
de mercado, ajustando-se ás diferentes cotas. O espaço de varanda “terraço” resolve a relação com a rua e cria um limite para a praça.
- (ilustração nossa, 2017) (Ilustração Nossa, 2017)
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Ilustração 74 - Corte transversal desde a ribeira da graça até aos edifícios que constroem o limite da Rua Gomes Freire. (Ilustração
Nossa, 2017)

Na cota que se eleva à rua existem seis espaços de loja, actualmente arrendados a
serviços diferenciados mas destinadas à venda de pão, percorrendo as escadas
interiores chegamos à cota inferior, direccionados para o interior do mercado através
de um grande vão num duplo pé direito, onde marcado no pavimento se encontram os
espaços predestinados aos lugares de venda das frutas e hortaliças. A esta cota e por
baixo da “varanda” existem os espaços de balneário do pessoal e arrumos.

Ilustração 75 – Fotografia representativa da diferença
de cota no interior do volume A. De notar a presença
dos elementos de brise-soleil, fazendo alusão à
inspiração em Le Corbusier. (ilustração nossa, 2017)
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Ilustração 76 – Fotografia que demonstra a continuidade da praça para o
interior do volume, aumentando a área de mercado e protegendo o espaço
da incidência solar. (ilustração nossa, 2017)
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Ilustração 77 – Marcação dos limites verticais, onde se percebe a diferença dos pés direitos no interior do Volume A, permitindo a
continuidade da praça para o seu interior com o cuidado da criação de uma zona de protecção solar para as bancas da fruta e da
hortaliça que fazem parte da cota da praça e assim do mercado de “rua”. (Ilustração Nossa, 2017)

Do mesmo volume faz parte uma pala a Sul (zona de venda de flores) com cobertura
ondulante, que se apoia em pórticos rematados com uma estrutura em grelha aos
losangos, marcando o espaço da praça e relacionando as escadas para a área de
venda de pão com o acesso coberta entre a zona das hortaliças e o da carne. Esta
passagem coberta acontece do volume A para o Volume B unificando o conjunto e
promovendo a circulação entre as frutas e flores, com a área correspondente às lojas
do talho. A norte do volume A seria de prever ainda mais um alpendre, que organizava
um pátio na entrada norte do mercado que acabou por não ser construído.

Ilustração 78 – Perspectiva interior do mercado. Esquiços do
anteprojecto. ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.108

Ilustração 79 – Fotografia actual, do local representado na
ilustração anterior, para onde estava previsto o lago
(ilustração nossa, 2017)

O volume (B) limita o mercado com a rua Elias Garcia permitindo o acesso à praça de
mercado apenas pelas suas laterais, fechando para a rua e abrindo-se para o seu
interior, promovendo também a circulação da população junto à ribeira da graça
ligando dois pontos da vila em expansão num sentido de Sul para Norte, contendo
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doze espaços reservados para a venda de carne e derivados com cerca de 555m2,
sendo que dos doze espaços, seis são áreas de apoio às lojas ficando virados para o
corredor de serviço a Sul. Situando se na entrada mais perto da capela as instalações
sanitárias e na outra extremidade do volume, o frigorífico e o local de cargas e
descargas, a lota faz a ligação deste volume com o da peixaria.

Ilustração 80 - Planta do Volume B, (Ovar. Câmara Municipal, 2017b).

Ilustração 81 – Relação do volume B com o interior (praça) e exterior do mercado (rua). A cinza està marcado a praça e a rua, sendo
este volume, uma fronteira, o percurso apenas se faz pelos seus topos criando a sensação de entrar e sair do espaço, provando que
sem esta dinâmica a relação rua/praça não seria perceptível. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 82 – Representação do elemento de transição do volume
B para o C. Mantendo o caracter de asa mas a uma cota mais baixa
não tirando importância aos volumes e promovendo pelo seu interior
o acesso entre os mesmos. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 83 – Esquema ilustrativo visto do interior da praça,
do elemento de ligação dos dois volumes. Encerrando-se no
momento onde “dá” para a praça e abrindo-se dentro dos
volumes. (Ilustração Nossa, 2017)

Em 2012 o mercado sofreu obras de requalificação e assim os materiais existentes
neste volume não são os primeiros, tornando impossível afirmar que o que està

Tiago Galveia Raposo Vieira

103

O edifício de mercado na obra de Januário Godinho, Fernando Távora e Eduardo Souto de Moura

presentemente aplicado vai de acordo com a estereotomia dos materiais
primeiramente definidos.
O Volume C, correspondente à peixaria, remata o espaço do mercado em confronto
com a ribeira da graça permitindo uma passagem coberta para o interior da “praça” de
mercado em paralelo à ribeira, ao mesmo tempo promove uma ligação entre o volume
B e C e uma saída a Sul para a rua Elias Garcia, dando o carácter unitário ao
conjunto. Este elemento de passagem funciona num sistema independente de
cobertura, igualmente em asa de borboleta, mas a uma cota mais baixa.

Ilustração 84 – Corte pelo volume B com vista em alçado do
elemento de transição para o volume C. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 86 – Fotografia do acesso do
mercado à rua Elias Garcia (vista do
volume C). (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 85 – Desenho representativo das diferentes “entradas”
a Sul para o espaço afecto ao mercado. Junto à capela e junto à
ribeira da graça, sendo este um dos novos movimentos que
Januário Godinho também promove na vila, o atravessamento de
Sul para Norte. (Ilustração Nossa, 2017) (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 87 – Fotografia que demonstra
a o jogo da luz criado pelos favos de betão.
Bem como a relação da passagem entre o
volume B e C, com a praça e a rua.
(ilustração nossa, 2017)

Ilustração 88 – Fotografia do interior da
praça. Em vista o volume C e parede que
faz alusão à zona destinada à venda de
peixe. (ilustração nossa, 2017)

O espaço de venda de peixe e marisco, 480m2, organiza-se em duas áreas uma ilha
central com catorze bancas de venda, e uma área com nove bancas na parede
paralela à ribeira, representado na ilustração seguinte.
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Ilustração 89 – Planta do volume C. (Ovar. Câmara Municipal, 2017a).

No Volume D, 346m2, localiza-se actualmente o espaço destinado à charcutaria,
anteriormente era o local de venda de animais de pêlo e pena, com 5 espaços de loja
e outros 10 espaços, se entendermos a métrica entre pilares como espaço de loja,
destinados a lugar para bancas livres. Este volume faz o remate da praça a Norte.

Ilustração 90 – Desenho do volume D, demonstrando a forma do seu gesto em curva e da organização dos espaços entre pilares.
(Ilustração Nossa, 2017)

O espaço do mercado, está preparado para dias de maior afluência tendo o mesmo se
prolongado para Norte, paralelo ao vale num plano até aos seus limites que favorece a
existência de feiras em concordância com o mercado já existente.
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Ilustração 91 -([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.127

Ilustração 92 - ([Adaptado a partir de:] Tavares, 2012, p.128

Em 2012 foram também inauguradas as obras de requalificação do mercado,
alterando a imagem do projecto, requalificaram-se o espaço de feira, a praceta de
acesso, espaços de talho e passeios envolventes bem como os percursos da ribeira
Sra. da Graça, o espaço de peixe e marisco. Executaram-se muros e as margens da
ribeira foram alargadas ao mesmo tempo que foi construída uma vedação a norte e
nascente.
As paredes são construídas em tijolo rebocados com argamassas, pintadas numa
variante de vermelhos no interior na sua maior parte, e de amarelo ocre no exterior.
Existem apontamentos de dois mosaicos hidráulicos e paredes em favos hexagonais
de betão. A nível estrutural Januário Godinho utilizou uma métrica desenhada com
módulos de 4,25m em pórticos de betão armado, dando origem à organização das
lojas com área de cerca de 12 a 16m2. Todas as coberturas são com duas águas e
pendente para o centro, sendo feita a drenagem das águas numa viga em U que
funcionava como apoio central. As coberturas eram em estrutura leve em vigotas de
betão pré- esforçado, com revestimento inferior em platex pintado e superior em
fibrocimento.
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Ilustração 93 - Desenho representativo da organização estrutural no interior do volume A. De 1 a 6 o espaço destinado às lojas no
piso superior, à cota da varanda. Representado o espaço entre a malha de pilares. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 94 - Desenho representativo da configuração estrutural do volume B. A organização corresponde ás lojas destinadas ao
talho e as áreas afectas aos mesmos, No topo perto da capela fica situado a zona de instalações sanitárias e no topo oposto a área de
frios. Alternando as dimensões estruturais entre 4,25m e 5,25m entre pilares respectivamente. (Ilustração Nossa, 2017)
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Ilustração 95 – Desenho representativo do sistema de asnas e dos pilares, do volume B. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 96 - Desenho representativo do esquema estrutural dos
pilares referentes ao volume C. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 97 – Esquema da distribuição das bancas de venda,
no interior do volume C. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 98 – Esquema da organização métrica de pilares do volume D. De 1 a 5 as áreas destinadas as lojas, Os favos de betão
criam uma sensação de continuidade do espaço, pois permitem a leitura contínua da praça para com o espaço exterior. (Ilustração
Nossa, 2017)
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Ilustração 99 – Esquema da incidência solar, rotação completa.
(Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 100 - Esquema da incidência solar, quando o sol se
encontra a nascente. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 101 – Esquema da incidência solar, quando o sol se
encontra a Sul do mercado. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 102 - Esquema da incidência solar, quando o sol se
encontra a poente. (Ilustração Nossa, 2017)
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Hoje verifica-se que a Capela, que comprometia a beleza do conjunto e dificultava a
leitura do enfiamento da Rua Elias Garcia com o mercado, esta, não foi destruída no
final das obras porque não havia verba suficiente para a sua demolição, mesmo tendo
Januário Godinho chegado a oferecer os desenhos, para a sua desmontagem à
Camara Municipal de Ovar.
A obra do mercado definiu um esquema ate agora não utilizado em Ovar, onde uma
dinâmica comercial através de um encadeamento de espaços com vários circuitos de
ligação cheios e vazios, e diferentes hierarquias pretendia recriar a noção de espaço
social, através da criação do comércio em pleno centro cívico. Aqui e ao contrário dos
mercados que estavam a ser construídos ao mesmo tempo em Portugal, Godinho
pretendia garantir uma articulação entrelaçada com o espaço publico. Inserindo assim,
um conjunto orgânico de espaços ligados em percursos com a nova centralidade
integrado na estrutura urbana da vila.
Esta foi uma obra que se considera como um momento diferente no percurso de
Januário Godinho “sobressalto tropical” (Tavares, 2012, pg.121), coincide na altura do
lançamento do livro Brazil Builds, de Philip Goodwin53 em 1944, mas de notar apenas
que as influencias de uma arquitectura brasileira nesta obra são puramente de
expressão técnicas, falamos numa coincidência da subdivisão da estrutura com a
coincidência métrica que é o oposto da planta livre. “A forma depende crucialmente da
estrutura e a planta é condicionada, muito mais próximo das estruturas complexas e
contraditórias de Robert Venturi”54 do que da pureza e liberdade que se desenha no
Brasil.” (Tavares, 2012, p. 123)
E o mercado de Ovar faz parte daquela vila e encontra-se bem assente no chão. Mas
carrega uma ideia de transformação a que ninguém ficou indiferente. “uma série de
estruturas desenvolvidas em curva e cobertas por lajes de betão com o perfil de
“borboleta brasileira”, [...] utilizando panos separadores constituídos por grelhagens
cerâmicas, estruturas modulares curvas utilizadas como zonas cobertas, suspensas
por finíssimos pilotis.” (Ferreira, 2010, p.121). Compreender o mercado significa
compreender a atenção à resposta de articulação urbana, num entendimento de
cidade como objecto em que se revela as suas possibilidades de transformação e

53

Philip L. Goodwin: Estudou na Universidade de Yale, formando-se em 1907 em arquitectura na
Universidade de Columbia, complementando isso com o estudo parisiense de 1914-1915. Fazia parte do
Instituto Americano de Arquitectos (AIA)
54 Venturi defende que uma arquitectura fundada na complexidade e da contradição não renuncia à
unidade. Tem de servir especialmente ao conjunto; a sua verdade deve estar na sua totalidade ou nas
suas implicações. Deve incorporar a unidade difícil da inclusão em vez da unidade fácil da exclusão. Mais
não é menos. Robert Venturi (1977) Complexidade e contradição em arquitectura.

Tiago Galveia Raposo Vieira

110

O edifício de mercado na obra de Januário Godinho, Fernando Távora e Eduardo Souto de Moura

progresso para novos lugares. Encaminhando-nos esta obra para uma referência ou
modelo de inovação para novas obras.
É importante perceber que o desenho do mercado em estudo rompe com o que até
agora era o projecto de um mercado a nível urbano, facto esse que nos leva a estudar
o mercado de Vila da Feira, projecto que advém do mesmo período, onde Fernando
Távora através da mesma compreensão de sentido popular de mercado, consegue
criar a tendência de continuidade ao caracter urbano de uma vila. “ Pela
caracterização do pátio central como lugar urbano; na relação da varanda de lojas com
a rua; nas lojas costas com costas; nas palas flutuantes sobre bancas” (Tavares, 2012,
pg124) é inegável a sua relação com o mercado de Ovar.
O mercado de Ovar assume-se como um pólo de vitalidade e identidade cultural, uma
valência e um complemento do comércio urbano vareio, bem como um activo
económico no desenvolvimento local e regional, contribuindo para o nosso desiderato
de tornar Ovar num centro criativo e sustentável (Ovar. Camara Municipal, 2017)

Síntese gráfica do capítulo:

Ilustração 103 – Esquema diagnóstico, enquadramento do lugar do mercado, nas suas relações com S. João e Válega, mas também
com a área urbana consolidada. O sitio é uma zona de várzea entre dois rios, no limite da área urbana de Ovar. (Ilustração Nossa,
2017)
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Ilustração 104 – Razões. Questões programáticas, o edifico de mercado situa-se na extremidade da vila, com a intenção de ser um
novo centro para os núcleos exteriores. Criando uma nova centralidade na estrutura da vila. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 105 – Qualidades morfológicas, das relações que o edifico constrói com as ruas, com a envolvente e com a praça de
mercado. (Ilustração Nossa, 2017)
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Ilustração 106 – Linguagem arquitectónica dos elementos construídos, como objectos da cidade. A pala, os pilotis, a curva e os favos
de betão. (Ilustração Nossa, 2017)

Ilustração 107 – Reacção e transformação de Ovar e do desenho urbano, à nova estrutura urbana, o edifício de mercado. A cidade
expandiu-se na direcção dos dois eixos viários que tem como ponto central o mercado de Ovar. (Ilustração Nossa, 2017)
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4.2. MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA | FERNANDO
TÁVORA

Ilustração 108 - Desenho de Portugal continental e localização da cidade de Santa Maria da Feira e Ovar. (Ilustração nossa, 2017)

O segundo caso em estudo consiste na interpretação do mercado municipal de Santa
Maria da Feira.
Forma Urbana
Na idade média e depois da reconquista cristã, toda a região de Santa Maria da Feira,
era conhecida por Terra de Santa Maria, tendo Feira como centro, sem limites
definidos devido às constantes lutas entres cristãos e muçulmanos, no território
português. No entanto Feira só surge em 1514, na carta foral55 concedida a seus
habitantes.
O foral concedido foi importante no desenvolvimento das principais actividades
produtivas da altura, nomeadamente a agricultura e a pecuária. Todo o concelho vive
da produção deste tipo de produtos para fora dos seus limites, sendo o abastecimento
local feito a partir do comércio permanente de feiras56 e mercados periódicos.
Em 1127 as terras de Portugal eram dominadas ou influenciadas pelos parciais 57 de D.
Afonso Henriques.

55

Foral dado aos habitantes pelo Rei D.Manuel I, a 10 de Fevereiro de 1514 tendo sido pedido em 1509.
[...] Havendo ainda mencionados dois forais sem provas: um em 1109 pelo Conde D. Henrique e outro em
1270 pelo D. Afonso III.
56 Algumas feiras são de existência multisecular, como é o caso da Feira da Linhaça, que se realiza à
porta do castelo a 25 de Março.
57 Para além de Fidalgos e nobres leais que defendiam a sua dependência, em Setembro de 1127 D.
Afonso VII invadiu Portugal e cercou o Castelo de Guimarães, onde se encontrava o Infante. Depois de D.
Afonso Henriques ter reafirmado a sua lealdade perante Afonso VII, rei de Leão, este desistiu de
conquistar a cidade e levantou o cerco. Feitas as pazes com Afonso VII, a posição de D. Afonso
Henriques e dos nobres que o acompanham volta-se contra D. Teresa e a família Trava. O conflito só viria
a ser sanado com a batalha de S. Mamede. (Ferreira, 1940, p.8)
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“Parece, porém, que nos primeiros meses do ano seguinte 58 a guerra civil, encetada no
ano antecedente, se preparava de novo ou jà porventura começara. As principais
personagens que em maio dêsse ano estavam ligadas com Afonso Henriques eram o
Arcebispo D. Paio, seu irmão Sueiro Mendes, Sancho Nunes, marido que era ou depois
foi de D.Sandra, irmã do infante, e Garcia Soares.” [...] (Herculano, 2007, p.148)

As Terras da Feira continuaram a ser um local de disputa e de extrema importância
sendo o Castelo a principal fortaleza das suas terras. “Sendo Ermígio Monis Senhor
das Terras de Santa Maria e portanto do Castelo de Feira, principal fortaleza delas”
(Ferreira, 1940, p. 3) Foi em 1128 e com a revolução59 que o Castelo assume a
importância de ter sido um dos principais na mudança da autonomia de Portugal.
“Ermígio Monis, o célebre conde ou senhor da terra da Feira, é o personagem talvez
mais influente na revolução de 1128. A tradição da idade média, conservada pelas
crónicas mais antigas, é que o infante antes da batalha do campo de S. Mamede jà
andava levantado contra D. Teresa e que lhe tinha “furtado” dois castelos, os de Neiva
e da Feira”.

Ilustração 109 - Castelo Santa maria da Feira fotografia de 1908 e posterior a 1935. ([Adaptado a partir de:] Távora,1917 ).

Vila da Feira assume deste modo um centro administrativo do concelho onde se
situam para além dos serviços da população, o Castelo, a Igreja da Misericórdia e o
Convento do Espirito Santo. Vila da Feira ocupa um lugar de destaque nas divisões
administrativas do País, fazendo parte do distrito de Aveiro encontrando-se perto do
mar e em zona plana, (excepto a região interior, onde se existem acentuados relevos
perto das margens do rio Douro). Desde o início da civilização atraiu populações
devido à fertilidade dos solos e à colocação estratégica como um ponto de vigilância
terrestre e da faixa costeira atlântica.

58

Ano 1118
O infante Afonso tinha-se tornado chefe do movimento revolucionário, preparado pelos fidalgos,
verdadeiros e leais portugueses, que exigiam a conservação da sua independência. Em 1128 trava-se a
batalha de S. Mamede entre os partidários do infante Afonso Henriques e os de sua mãe D. Teresa, onde
esta é vencida. D. Afonso Henriques toma conta do condado declarando-o reino independente,
expulsando do reino sua mãe e o Conde de Trava. (Ferreira, 1940, p.10)
59
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Santa Maria da Feira encontra-se num posicionamento geográfico que torna desde o
passado, esta região num local de encontro e de passagem de muitos povos, pelo que
a existência de vias romanas60 que ligavam Lisboa a Braga e Porto a Viseu
comprovam e asseguravam um comércio intenso num local de passagem obrigatório.
É ainda possível constatar que esta era uma das áreas com maior número de rotas
romanas a nível nacional e de ligações a Espanha.

Ilustração 110 - Mapa representativo das
rotas romanas em Portugal. (ilustração
nossa, 2015)

Ilustração 111 - Desenho esquemática da
ligação das três cidades em estudo, pelas
rotas romanas. (ilustração nossa, 2015)

Com a fixação de povos e como forte centro económico, Vila da Feira cresceu para là
dos seus limites e em 14 de Agosto de 1985 passa a cidade de Santa Maria da Feira.
Actualmente é fácil perceber que a cidade se expandiu para norte e que grandes
zonas industriais e zonas urbanizadas se fixaram na zona nova, preservando sempre
a parte histórica de Feira como o centro da expansão.

60

As vias romanas atingiram os 10 000 km de extensão, unindo todo o império à cidade de Roma.
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Ilustração 112 - Esquema representativo do crescimento da cidade
de Santa Maria da Feira a partir do castelo, de Sul para Norte a
zona de campos de cultivo, a zona histórica e a zona de expansão
em direcção aos novos eixos viários. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 114 – Representação através de mancha das
principais relações estabelecidas dos cheios e vazios, pelas duas
artérias principais de Santa Maria, a primeira (à direita)
fortemente condicionada pelo edificado enquanto a rua do lugar
do mercado era ainda uma área em desenvolvimento. (Ilustração
Nossa, 2017)

Tiago Galveia Raposo Vieira

Ilustração 113 - Esquema representativo do centro histórico
urbano consolidado de Santa Maria da Feira. Relação do
castelo com o convento e com a primeira artéria da vila, que
ligava igualmente a praça do poder e a igreja da Misericórdia.
([Adaptado a partir de:] Mattoso, Krul, Andrade, 1989, p.9

Ilustração 115 – Planta ilustrativa da mancha urbana e
construída do centro histórico de Santa Maria. Estudo do
construído nas duas principais artérias da vila face ao lugar de
mercado. (Ilustração Nossa, 2017)
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Ilustração 116 – Vila da Feira na década de 30. ([Adaptado a partir de:] Bandeirinha, 2012, p.226

Localiza-se na parte histórica de Santa Maria a Praça Dr. Gaspar Moreira, espaço que
mantém ainda hoje a sua relevância na estrutura urbana desta cidade, embora jà mais
diminuta. Anteriormente fora denominada Praça Velha, Praça D. Manuel II61 e Praça
da República respectivamente. A praça ganhou um papel de destaque na cidade
devido às edificações que a circundam, pertencentes a Condes e Herdeiros das Terras
de Santa Maria e também pelo edifício da Câmara Municipal.
Apesar da expansão que a cidade sofreu, esta praça teve a capacidade de se manter
como um dos principais pontos de referência de Santa Maria da Feira. Este espaço
público embora bastante modificado, integra nas ruas circundantes duas igrejas como
que numa intenção de aproximação. É também circundada a Norte pela residência de
Dr. Francisco Plácido Resende, a Sul pela residência de D. Branca Alves de Castro
Mendes dos Santos, a Nascente pela residência do Dr. Belchior Cardoso da Costa e
também herdeiros José Soares de Sà e a Poente pelo edifício da câmara municipal,
ao centro pelo chafariz ao qual dão acesso escadas de pedra devido à morfologia do
terreno, o desnível dá-se de Norte para Sul.

61

D. Manuel II pertencia a dinastia de Bragança e foi rei de 1 de Fevereiro de 1908 a 5 de Outubro de
1910, a Praça recebeu o seu nome a mando da Camara Municipal em 9 de Dezembro de 1908 depois de
este ter sido recebido na casa pertencente ao Dr. Belchior Cardoso da Costa, na visita a Vila da Feira
aquando a inauguração do caminho-de-ferro do Vale do Vouga.
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Ilustração 117 - Planta da praça Dr. Gaspar Moreira, antiga praça histórica de Santa Maria da Feira e esquema representativo das
edificações que a limitam. (ilustração nossa, 2016)

Facto arquitectónico tipo
Situado também na zona mais antiga da cidade, encontra-se o Mercado Municipal de
Santa Maria da Feira na Rua dos Descobrimento, na direcção da baixa, onde ainda
hoje se realiza a feira mensal, não ficando por isso muito longe da Praça Velha, actual
Praça Dr. Gaspar Moreira, o projecto surge num momento crítico do processo e
evolução de Fernando Távora, como arquitecto, contribuindo assim, para o seu
desenvolvimento pessoal. É uma obra que reflecte o meio português62 que se vivia na
época, capaz de reflectir um estudo previamente feito do clima, da exposição solar e
dos materiais existentes na região. Inserido na paisagem e protegido do sol virando-se
para o exterior e para a envolvente.
Esta obra é o reflexo do meio português em que se vivia. Tem como principal
preocupação o espaço em que se insere, reflectindo um estudo prévio do clima, da
exposição solar e dos materiais da região. A forma como se abre para o exterior, como
se protege da incidência solar e como trata a envolvente, só poderia conjugar-se com
aquele terreno, com aquela cidade. Tem um carácter de apropriação espacial que
denota uma primeira abordagem conceptual, só depois pondo em prática e
desenhando a forma. (Clementino, 2013, p.97)
62

Em 1945 escreve Fernando Távora o Problema da Casa Portuguesa, actualizado em 1947, coincidindo
com a altura em que o mesmo começa várias viagens pela Europa; Espanha, França, Bélgica, Holanda,
Suíça e Itália. A arquitectura dos fins do século XIX é um reflexo do que se passava em toda a Europa
(uma arquitectura que estava a perder todo o seu caracter), era entendida como uma falsa arquitectura
por não corresponder a nada do que é português. Sendo uma arquitectura portuguesa de hoje descrita
como tendo em atenção questões do meio da própria arquitectura envolvente e das possibilidades da
construção moderna do mundo. Estamos ao mesmo tempo situados numa época de forte influência do
catálogo “Brazil Buildings” da arquitectura brasileira. É neste contexto que em 1953 Távora projecta o
mercado de Santa Maria da Feira, em 1955 inicia os trabalhos para o Inquérito à Arquitectura Popular,
uma arquitectura que procura bases vernaculares a par de demonstrar uma inquietude face às novidades
modernas, em 1962 escreve Da Organização do Espaço. (Clementino, 2013, p. 15)
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Ilustração 118 - Esquema representativo da zona de
implantação do mercado no centro histórico de Santa Maria da
Feira. O edifício insere-se tipologicamente na rua e na vila.
(ilustração nossa, 2016)

Ilustração 120 - Fotografia do alçado
principal do mercado, vista da rua dos
descobrimentos. (ilustração nossa, 2016)

Ilustração 119 - Esquema representativo do edifício de
mercado e da relação que constrói com a rua e com os edifícios
envolventes. (ilustração nossa, 2016)

Ilustração 121 - Fotografia da praça
interior do mercado, vista da cota superior.
(ilustração nossa, 2016)

Ilustração 122 - Fotografia da praça interior
do mercado, vista da cota inferior.
(ilustração nossa, 2016)

Este Mercado foi projectado em 1953 pelo Arquitecto Fernando Távora63e construído
em 1959, a pedido da Camara Municipal. O edifício de mercado de Santa Maria da
Feira, faz parte da rua e da tipologia do espaço urbano, organiza-se em torno de uma
praça, apoiando-se numa plataforma que funciona como embasamento e ergue-se
face à rua, fazendo sobressair o bloco principal do conjunto edificado. Fernando
Távora cria uma zona intermédia entre as lojas e o passeio público, seguindo
alinhamentos de construções jà existentes e integrando-se de forma harmoniosa no
espaço urbano, criando as perspectivas necessárias para a leitura do mercado face à
envolvente.
“O espaço é um dos maiores dons com que a natureza dotou os homens e que, por
isso eles têm o dever, na ordem moral, de organizar com harmonia, não esquecendo
que, mesmo na ordem prática, ele não pode ser delapidado, até porque o espaço que
ao homem é dado organizar tem os seus limites físicos, facto pouco sensível, por
exemplo, na escala do objecto mas jà extraordinariamente sensível na escala da
cidade ou região” (Távora, 2007, p. 27).
63

Entre 1952 e 1958 Fernando Távora realizou vários projectos.
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No mercado pode reconhecer-se um sentido de envolvência espacial e um
entendimento da vivência mercado/vila, associados a elementos de caracter
tradicional, encarando este autor a modernidade como algo de intemporal e conferindo
particular atenção ao sítio como base ponto de partida sendo também bastante
presente a procura da raiz cultural64.
“Um estilo nasce do povo e da terra com a naturalidade de uma flor, e povo e terra
encontram-se presentes no estilo que criaram em muitas gerações – mas também de
raiz epistemológica – Daí que na verdadeira arquitectura tudo tenha uma razão e a
presença e a forma de qualquer elemento possam justificar-se pelo serviço, digamos,
que ele presta no conjunto da edificação” (Távora apud Clementino, 2013, p. 35)

Ilustração 123 – Estudo do lugar de mercado e esquema representativo da distribuição dos volumes em torno da praça a diferentes
cotas, enquanto resposta morfológica. (ilustração nossa, 2016)

O caracter morfológico65, enquanto resposta e resolução urbana e para além de uma
obra que responde a um programa estritamente funcional, procura o tratamento do
exterior urbano. O mercado promove o colectivo, o encontro, desenha e constrói um
lugar convidativo à população promovendo a intensa vida de relação entre os seus
elementos e os actores do espaço “[…] este mercado não prescinde do movimento
das pessoas, da formação de grupos, da disposição dos artigos à venda, do público
que surge dos quatro lados, de baixo ou de cima […]” (Portas, 1961, p. 16). Faz parte
de Santa Maria da Feira e da tipologia de cidade, é parte da vida do concelho e da
Raiz cultural - Segundo o dicionário Larousse raízes tem a“ (...) função de fixação, de absorção; base.
Principio, origem, algo que prende, vinculo, elo. E cultura (...) é o conjunto de conhecimentos adquiridos,
instrução, saber”, em relação a cultura encontramos no mesmo dicionário que é um: “conjunto de valores,
símbolos e rituais praticados por uma organização. (...) conjunto de conhecimentos adquiridos, instrução,
saber”. Portanto, com base nessas citações pode-se afirmar que raízes culturais é o alicerce, a base, dos
conhecimentos construídos e adquiridos e praticados por um povo, ou seja, o princípio, a origem, algo
que produz um vínculo inicial, representando o nascimento de um elemento da cultura de um povo.
65 “O termo morfologia utiliza-se para designar o estudo da configuração e da estrutura exterior de um
objecto. É a ciência que estuda as formas, interligando-as com os fenómenos que lhes deram origem.”
(Lamas, 2014, p. 37), O mercado enquanto resposta urbana resolve questões de aspectos do meio
urbano e das suas relações recíprocas, depende de um fenómeno cultural e de uma apreensão dos
elementos existentes (Convento, Castelo e Praça) que são hierarquizados como elementos para a leitura
da paisagem urbana.
Como refere Cerasi na citação: “Para descrever ou analisar a forma física de uma cidade ou mesmo de
um edifício, pressupõe-se jà a existência de um instrumento de leitura que hierarquize a importância dos
elementos da forma.” (Lamas, 2014, p. 37)
64
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região, as memórias das paredes, da pedra, das cores e da austeridade evidenciada
pelo betão. É um território de afectos, onde se sente a tranquilidade e o conforto da
praça dados pelos “braços” de betão que nos convidam a escutar e a ficar, por
momentos, a observar a acção, as pessoas e os clientes de sempre, o vazio, o som do
exterior e o silêncio ao mesmo tempo que nos sentimos observados pelas torres da
igreja e pelas torres do castelo, que parecem espreitar o interior do mercado “[…]
resolveu sempre uma gama de aberturas que trazem ao interior, a presença
monumental da e do Castelo.” (Portas, 1961, p. 16).

Ilustração 124 - Desenho representativo do interior da praça e
do controlo espacial sentido e criado pelos volumes e pelas
torres do castelo e do convento. (ilustração nossa, 2016)

Ilustração 125 - Desenho representativo das orientações das
torres do convento e do castelo e da influência no mercado.
(ilustração nossa, 2016)

Os volumes apresentam-se bem definidos, interligados e narrando os diferentes
espaços através de um desenho semelhante. O espaço é unitário, para o qual
contribui o ritmo, a horizontalidade do edifício pontuada pela platibanda e a modelação
métrica do pavimento, relacionando as áreas do mercado através das diferentes cotas
que o dinamizam.
“ […] a distribuição dos quatros corpos principais do Mercado, em grupos de dois a
dois, dispostos nos dois níveis, que a grande escadaria une, não deixou de acentuar a
extraordinária sensação de envolvência e totalidade de um espectáculo humano que o
centro do pátio, figurativamente sublinha.” (Portas, 1961, p.16)

O mercado està implantado num terreno cujos limites formam um quadrado, “A
proposta de implementar um mercado num terreno de 50x50 metros leva a adoptar
uma modulação base, onde toda a composição é organizada e onde simultaneamente
se introduz a sua geometria” (Coelho pag.38). Os corpos implementam-se em dois
níveis articulados e unidos por largas escadas que permitem ao público caminhar
facilmente pelo espaço.
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Ilustração 126 - Planta do mercado representativa dos dois
níveis existentes no interior, a laranja claro a cota superior e a
laranja escuro a cota inferior, diferenças para resolução da
topografia do terreno. ([Adaptado a partir de:] Bandeirinha, 2012,
p.226

Ilustração 127 - Planta do mercado representativa dos quatros
volumes em torno da praça, a laranja claro os volumes
correspondentes à cota superior e a laranja escuro os volumes
correspondentes à cota inferior. ([Adaptado a partir de:]
Bandeirinha, 2012, p.226

O volume paralelo a rua lança sobre a mesma um terraço criando resolução para a
diferença de cotas e deste modo elevar a população a um novo piso, enquanto
direcciona o interior e permite dar continuidade à ligação da cota da rua à da praça,
num movimento único dado pela grande “asa” da sua cobertura. Consideramos dois
momentos de marcação da praça, os dois volumes a norte que estão numa cota
superior e os dois volumes a sul que completam o gesto.

Ilustração 128 – Corte transversal. ([Adaptado a partir de:] Bandeirinha, 2012, p.226

Ilustração 129 – Corte longitudinal. ([Adaptado a partir de:] Bandeirinha, 2012, p.226
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Ilustração 130 - Corte pelo volume (C),de venda de
hortaliças e cereais ([Adaptado a partir de:] Bandeirinha,
2012, p.225

Ilustração 131 – Alçado do volume (D), de venda de peixe.([Adaptado a
partir de:] Bandeirinha, 2012, p.225

O pavimento desenha-se e constrói-se segundo uma malha ortogonal de 1x1 metro
que organiza todo o lote. “Esta geometria no sólo va a ser un medio para conseguir los
fines.” (Aparicio Guisado, 2006, p. 97) O lote do mercado possui uma pendente suave
de Norte para Sul, resolvendo a topografia ao fixar o território em dois planos
horizontais, que formam o novo pavimento. Promove a continuidade horizontal
interior/exterior desimpedido o solo e criando as mudanças espaciais com lajes que se
soltam e pairam sobre o espaço funcionando como uma atitude protectora que flutua
sobre o lugar, assumida pela forma de cobertura em asa de borboleta66.
“Extraordinária sensação de envolvência e totalidade de um espectáculo humano”
(Portas, 1961, p. 16) É um espaço aberto que simultaneamente encerra-se sobre si
com um caracter de intimidade.
Identificação dos elementos tipológicos:

“[…] remetem para os padrões de movimento moderno, na distribuição rígida dos edifícios, […] na
escolha dos materiais e na cobertura de "borboleta" dos pavilhões do mercado (de inspiração brasileira),
mas que, no entanto, alcançam uma outra consistência no encontro com o "sítio", constituindo. elas
também, "lugar": a primeira, através de extensas zonas verdes que unificam e dinamizam a vida urbana,
estabelecendo um percurso central de ligação aos vários edifícios, e, a segunda, articulando uma série de
pequenos" pavilhões que, simultaneamente, caracterizam a frente urbana e propõem um espaço
fluído e aberto, jogando com as cotas das várias plataformas, mas intimista e acolhedor, à volta de um
pátio, elevado em relação à rua, que centraliza e caracteriza a vivência do mercado.” (Lobo, 2007, p. 61)
66
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Ilustração 132 – Elementos tipológicos, A pala, elemento de cobertura, os lintéis e os pilotis.

Ilustração 133 - Diagrama explicativo dos diferentes volumes do mercado ([Adaptado a partir de:] Trigueiros, 1993)

O volume A (ilustração 133), promove a transição da rua com a praça do mercado e
contempla no seu programa doze lojas. Viradas para o exterior, Rua dos
Descobrimentos, encontram-se seis lojas, as zonas comerciais e de serviço com as
respectivas arrecadações num piso inferior bem, como mais uma arrecadação do
mercado. As restantes seis lojas dizem respeito ao talho e encontram-se viradas para
a praça do mercado.
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Ilustração 134 – Desenho da organização dos espaços de
venda do volume A, coincidido com a métrica dos pilares. Este
volume é o que faz a transição da diferença de cotas, da rua
para a praça de mercado. (ilustração nossa, 2015)

Ilustração 135 - Corte transversal do volume A, representando
como o edifício responde à diferença de cota e desenha a relação
com a rua (a) e com a praça (b). Ao mesmo tempo que a cobertura
acompanha o desnível do terreno e se ajusta para um novo piso.
(ilustração nossa, 2015)

Ao entrar no mercado o volume da direita, volume B (ilustração 133) é o primeiro que
se implanta à cota de entrada, estando organizado em cinco balcões cada um com
dez bancadas de apoio, geometricamente desenhados para se inserirem no espaço
entre os pilares da estrutura da cobertura, e onde se realiza a venda de flores e frutas
do mercado. Este é o único volume em que a cobertura de betão é diferente das
restantes, devido a não possuir um dos lintéis perpendiculares às lajes.

Ilustração 136 - Esquema representativo das bancas de venda com a
malha dos pilares referente ao volume B, (ilustração nossa, 2015)

Ilustração 137 - Corte Transversal da cobertura onde é
possível observar a ausência de um dos lintéis. A falta de
um dos elementos perpendiculares à cobertura està
relacionada com o facto de o mesmo ser um dos volumes
de menor dimensão. (ilustração nossa, 2015)

O volume C (ilustração 133) encontra-se de frente para a entrada e na mesma cota,
sendo o espaço onde se realiza a venda de produtos hortícolas em seis balcões cada
um com cinco bancadas, separados e alinhados entre si correctamente pela malha do
pavimento. Exactamente por baixo deste volume num piso inferior e utilizando a
diferença de cota o terreno, encontram-se as instalações sanitárias e as zonas de frio.
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Ilustração 138 - Planta do volume C, representando a orientação dos
balcões com a configuração do pilares e o desenho que este volume com
o volume B criam no conjunto face à fonte e à diferença de cota.
(ilustração nossa, 2015)

Ilustração 139 - Esquema representativo das distâncias
entre os lintéis e o centro dos pilares, e a distância entre
os lintéis e o início dos balcões. Matematicamente
ajustado à malha do pavimento. (ilustração nossa, 2015)

Ilustração 140 – Desenho representativo dos pilotis e das bancas do volume C. De 1 a 5, o espaço destinado ás bancas de venda de
produtos hortícolas entre a estrutura.

Na cota inferior e assim sendo na cota da praça a par do volume das zonas
comerciais, encontra-se o quarto volume D (ilustração 133) que completa o desenho
do mercado. Este é o local de venda de peixe e também de animais de pena e pêlo.
São quatro os balcões de venda, cada um com cinco bancadas. Dois conjuntos de
balcões revelam uma configuração na diagonal devido ao gelo que envolve o peixe.
Neste volume encontra-se também a garagem e as zonas de frio que fazem com que
este volume seja o único que tem acesso directo ao exterior.
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Ilustração 141 - Planta do volume D, representativa da estrutura dos
pilares, da disposição dos balcões e da parte referente aos frios e zona
de garagem. (ilustração nossa, 2015)

Ilustração 142 - Desenho dos diferentes balcões na zona
da peixaria. (ilustração nossa, 2015)

Ilustração 143 – Corte transversal e alçado do volume D, relação do muro com o elemento que paira sobre a praça.

No centro a fonte é posicionada como o elemento organizador da praça com um
murete baixo que desenha um octógono, funcionando como banco. É visível a
comparação da praça do mercado com o desenho dos claustros67 dos mosteiros,
promovendo a comunicação horizontal e recebendo no centro a luz divina difundido a
claridade ao mesmo tempo que a água funciona como elemento apaziguador. Todos
os elementos foram construídos respeitando a métrica do pavimento e a malha base
de desenho de todo o conjunto do mercado.

67

Os claustros são pátios sagrados, é no centro dos mosteiros que se encontram, com uma galeria
abobada disposta ao seu redor e em planta quadrada. “En el claustro estamos protegidos del ajetreo y del
ruido del mundo exterior. La claridade y la oscuridad de la zona abierta y de la zona cubierta invitan al
silencio y a la meditación.” (Blaser, 1997, p. 128)
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Ilustração 144 - Esquema representativo do círculo dentro de um
quadrado. O centro como a génese, como o próprio nome indica,
a fonte (ilustração nossa, 2015)

Ilustração 145 - Fotografia do centro do mercado, a fonte como
elemento central da praça. (ilustração nossa, 2015)

As estruturas de betão que sustentam as grandes asas, são no total vinte e sete,
organizadas conforme é possível verificar na ilustração seguinte. Oito no volume A,
seis no volume B e C, e sete no volume D. Verificando-se que também estas
estruturas são geometricamente alinhadas com a métrica do pavimento.

Ilustração 146 - Planta esquemática com a indicação do número
de asnas por cada volume. ( 6 no Volume B e C), 7 no D e 8 no
volume A. (ilustração nossa, 2015)

Tiago Galveia Raposo Vieira

Ilustração 147 - Desenho ilustrativo da forma como as asnas ou
os elementos estruturais se configuram no interior dos volumes
com o espaço afecto às zonas dos comerciantes. (ilustração
nossa, 2015)
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Ilustração 148 - Desenho representativo do conjunto estrutura
mais cobertura nos volumes C e D. (ilustração nossa, 2015)

Ilustração 149 - Desenho representativo do conjunto estrutura mais
cobertura no volume A. A relação construída com a rua, e a relação
construída com a praça de mercado. (ilustração nossa, 2015)

“Quatro corpos, três dimensões semelhantes (A,B,C) e um de menores dimensões (D),
separados por manchas de verdura ligados pelos caminhos de peões, constituem a
parte edificada do mercado. [...] Uma faixa contínua de vegetação (2,00 m de largura)
limita por três lados o terreno do Mercado e árvores, arbustos, relvado e flores
desempenharão no conjunto um notável papel de beleza e utilidade.” (Távora, apud
Clementino, 2013, p. 91)

É de notar o cuidado na resolução com a envolvente e o modo como essa transição do
proposto para o existente ocorre, havendo sempre as marcações de diferença de
materialidade ou afastamento, ao mesmo tempo que observamos que o muro68 (limite
do lote) faz parte integrante do projecto.

Ilustração 150 - Fotografia demonstrativa da transição do
pavimento para o elemento natural, terra e relação com os muros
de suporte que fazem parte do projecto. (ilustração nossa, 2015)

Ilustração 151 - Fotografia demonstrativa da transição da
cobertura de um dos volumes para com os limites do terreno. A
vegetação e os elementos de betão inserem-se na paisagem
(ilustração nossa, 2015)

Os materiais do mercado funcionam em perfeita sintonia com a realidade existente, a
materialidade expressa-se de forma harmoniosa nos pormenores, nas soluções

“[…] nos proponemos demonstrar que el valor del muro en la arquitectura no se reduce tan sólo al de
ser un elemento construtivo, sino que en él se resumen ideias, intenciones y visiones arquitectónicas que
hacen que sea un concepto arquitectónico donde se sintetizan, materialmente, las ideias. Por outro lado
también la propia matéria se convierte en ideia." (Aparicio Guizado, 2006, p.189
68
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espaciais e nos usos do programa. Foram escolhidos não só pelo facto de serem
materiais da região mas também a pensar no tempo e consequentemente no seu
envelhecimento.
Observamos a conjugação entre o betão armado e pilares e lajes de cobertura, o
granito em muros de suporte e paredes, a plataforma que se lança sobre a rua e
evidencia o volume principal, o jogo dos azulejos azuis e brancos69 (revestimento) na
zona do peixe, e azulejos azuis em contraste com laje cerâmica de cor tijolo, betonilha
com godo no pavimento e lajes de cerâmica no interior das asas.

Ilustração 152 - Fotografia onde se visualiza a
materialidade (granito) na plataforma, terraço, que se
lança sobre a rua. (ilustração nossa, 2015)

Ilustração 153 - Fotografia onde se
visualiza
as
diferenças
de
materialidade
do
pavimento
e
revestimento dos balcões. (ilustração
nossa, 2015)

Ilustração 154 - Fotografia dos
azulejos cerâmicos de revestimento
nas áreas do peixe. De salientar que
quase não existe junta. (ilustração
nossa, 2015)

A continuidade da estrutura assinalada nas fachadas, o prolongamento das estruturas
de suporte das coberturas para là dos lintéis perpendiculares e as caleiras expressivas
à vista, actuam como elementos para conferir monumentalidade70 ao objecto
arquitectónico.

69

(revestimentos) anteriormente testados na obra da casa de Ófir.
“Recusando realizar um “edifício” F.T. atreve-se em “especializar” um pouco do espaço urbano, aliás, jà
bem comprometido por toda a zona nova e necessitando de tirar partido da interioridade do lote, resolveu
sempre uma gama de aberturas que trazem ao interior, a presença monumental da Vila e do Castelo.”
(Portas, 1961, p. 16)
70
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Ilustração 155 - Fotografia ilustrativa da
“garra” que se solta e prolonga o elemento
central (a viga) da cobertura. (ilustração
nossa, 2015)

Ilustração 156 - Fotografia ilustrativa do
pormenor da marcação do elemento
estrutural na fachada do volume A.
(ilustração nossa, 2015)

Ilustração 157 - Fotografia ilustrativa da
prolongação dos elementos estruturais
para lá dos lintéis de protecção.
Conferindo monumentalidade. (ilustração
nossa, 2015)

O pavimento para além de revelar uma malha geométrica matemática de lajes de
betonilha é também trabalhado no sentido de inserção do mercado no lugar e também
a nível construtivo na resolução de problemas comuns, como é o caso do remate do
limite das bancas com o chão, de modo a reter os resíduos líquidos e evitando que
vertam directamente para chão do mercado.

Ilustração 158 - Fotografia ilustrativa da
transição do pavimento exterior para o
interior do mercado. (ilustração nossa,
2016)

Ilustração 159 - Fotografia ilustrativa da
calha de retenção dos líquidos. Encontra-se
desenhada de acordo com a malha do
pavimento e faz a transição para o
elemento cerâmico. (ilustração nossa,
2016)

Ilustração 160 - Esquema representativo
da transição da malha das lajes de
betonilha para as lajes cerâmicas
debaixo dos balcões ou bancas de
venda. (ilustração nossa, 2016)

No mercado Siza Vieira elabora pequenas composições em azulejo que correspondem
aos locais de venda dos respectivos produtos do mercado.
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Ilustração 161 - Fotografia Ilustrativa da
composição de azulejos correspondente à
venda de carne. (ilustração nossa, 2016)

Ilustração 162 - Fotografia ilustrativa da
composição de azulejos correspondente à
venda de produtos hortícolas. (ilustração
nossa, 2016)

Ilustração 163 - Fotografia ilustrativa da
composição de azulejos correspondente
à venda de animais de penas. (ilustração
nossa, 2016)

Ilustração 164 - Esquema da incidência solar, rotação
completa (ilustração nossa, 2017) -

Ilustração 165 - Esquema da incidência solar, quando o sol se
encontra a nascente. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 166 - Esquema da incidência solar, quando o sol se
encontra a Sul do mercado. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 167 - Esquema da incidência solar, quando o sol se
encontra a poente. (ilustração nossa, 2017)

O Mercado é uma obra classificada entre as significantes da arquitectura europeia dos
anos cinquenta em Portugal “Evidenciando o esforço moderno de relacionamento
entre o interior e exterior dos edifícios”. Sendo claramente um lugar de trocas de
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produtos e de ideias, um convite para que os homens se reúnam; compositivamente
apresenta uma linguagem austera, de caracter monumental dado pelos materiais e
apontamentos racionalistas. “Trazer ao interior monumentalidade da Vila, do Castelo.”
(Portas, 1961, p. 16) É através de percursos diferenciados e diferentes vistas, da
atitude de agregação da envolvente, e de uma tipologia tradicional que esta obra
integra e simultaneamente autonomiza do espirito do movimento moderno.
A relação entre a modernidade e tradição està sempre presente neste primeiro
projecto, no qual se reconhece a plena concretização das intenções expressas na obra
teórica, que Távora escreveu em anos anteriores, relacionados com o seu percurso
enquanto arquitecto. É uma obra em que a modernidade é expressa nas relações com
a vida, numa congruência perfeita de todos os elementos. Promove nesta perspectiva
a continuidade do campo da intervenção dando valor a todas as formas que participam
na organização do espaço. “O espaço é contínuo não pode ser organizado com visão
parcial”, pelo que é necessário “criação de harmonia do espaço-equilíbrio, jogo exacto
de consciência e de sensibilização, integração hierarquizada e correcta de factores.”
(Távora, 2007, p. XIV) traduzindo o espaço deste mercado é uma sensibilidade aguda
que se transforma ou se vai transformar. “ O mercado da Feira é um lugar onde a
análise e a intuição do uso do espaço se traduzem numa aguda sensibilidade ao que
se transforma – ou se vai transformar – e a uma continuidade que escapa à
descrição”(Siza apud Fernandes, 2010, p. 219)
“O projecto do Mercado de Vila da Feira surge como parte de uma sequência de textos
e obras que com notável persistência e coerência procuram definir ou balizar um
conjunto de problemas, contributos parcelares mas interligados que concorrem para a
formação de um ponto de vista sobre a arquitectura enquanto perspectiva necessária à
apropriação de um património ou de uma tradição.” (Tostões, 1997)

Na obra do mercado K. Frampton71detectará, um “tectonic drive combined with subtle
allusions to the exotic cultures.”72 Demonstrando também influências de Alvar Aalto 73
que se por um lado utiliza ainda materiais e pormenores racionalistas, por outro
demonstra uma concepção espacial liberta do espirito que se encaminha para uma
atitude integradora de uma envolvente especifica e de uma tipologia que era na altura
71

Kenneth Frampton nasceu em 1930, estudou arquitectura na Escola de Arte de Guilford e na
Architectural Association School of Architecture, em Londres. Defende que a relação entre arquitectura e
lugar do ponto de vista de uma abordagem regionalista, acontece por meio do trabalho da topografia do
terreno (o modelo do lugar construído) esta noção de construir o lugar é evidenciada na obra de Alvar
Aalto e essencial ao regionalismo critico. (Martins, 2009, p. 42)
72 “tectonic drive combined with subtle allusions to the exotic cultures.” “Movimento tectónico combinado
com subtis alusões às culturas exóticas”.
73 Alvar Aalto - Arquitecto Finlandês nasceu em 1898, e faleceu em 1976, estudou no Instituto de
Helsìnquia. Adere aos princípios da arquitectura europeia do movimento moderno, dando importância ao
estudo do pormenor, à integração do edifício na paisagem e à exploração de diferentes texturas dos
materiais, tanto das novas tecnologias como os mais tradicionais, uma arquitectura racionalista.
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“tradicional” assumida a partir de uma reflexão do equipamento urbano a desenhar,
tornando esta obra emblemática de uma postura critica face ao movimento moderno
em Portugal.
Relativamente à utilização dos materiais, não podemos esquecer que hà a
consequência de uma actualidade diferente bem como conceitos que tendem a
ajustar-se a um traçado mais actual. Sendo uma arquitectura que exalta assim os
valores simbólicos e metafóricos transcendendo o papel determinista dos materiais
construtivos da cor e da luz.
Interpretação “mais ou menos directa”74 da estrutura aplicada por Januário Godinho no
Mercado de Ovar. Por sua vez, Távora faz prevalecer também a mística da estrutura,
para dar reconhecimento da tendência de continuidade e à centralidade das formas de
inspiração táctil, o espaço é mais sóbrio, contido e íntimo, sendo os seus volumes
mais ligados à terra em que traduz a sua força interior e a sua própria poética.

74

Távora reconheceu uma certa distância relativamente à figura de Januário
independentemente das qualidades da sua obra. (Távora apud Távares, 2003, p. 125)
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Síntese gráfica do capítulo:

Ilustração 168 – Diagnóstico. Enquadramento do lugar do mercado, situando-se na zona histórica, perto do castelo em terrenos
férteis. Paralelo ao principal e primeiro eixo de expansão da Vila da Feira. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 169 – Razões. Questões Programáticas, o edifício de mercado faz parte da rua, promovendo a continuidade. Passando
este a ser o novo momento de expansão do centro histórico em direcção a Norte, em deterioramento do principal eixo histórico.
(ilustração nossa, 2017)
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Ilustração 170 – Intervenção. Qualidades morfológicas da relação do terraço, da praça com a rua e com a cidade. (ilustração nossa,
2017)

Ilustração 171 – Linguagem arquitectónica dos elementos construídos do mercado. Elementos da cidade. A pala, os pilotis e o muro.
(ilustração nossa, 2017)

Tiago Galveia Raposo Vieira

137

O edifício de mercado na obra de Januário Godinho, Fernando Távora e Eduardo Souto de Moura

Ilustração 172 – Reacção, transformação do desenho urbano e consequente expansão urbana promovida pelo edifício de mercado. A
cidade expandiu-se para Norte na direcção dos transportes e das zonas industriais, tendo como ponto de partida a zona histórica, na
óptica do espaço contínuo. (ilustração nossa, 2017)

4.3. MERCADO DO CARANDÀ | EDUARDO SOUTO DE MOURA

Ilustração 173 – Desenho de Portugal continental e localização de Braga, mas também a relação da cidade com o rio e com a cidade
de Guimarães. - (ilustração nossa, 2017)

O terceiro caso em estudo consiste na interpretação do mercado de carandà em
Braga.
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Forma Urbana
Bracara Augusta localizava-se perto do ponto onde cruzavam o limite montante
máximo da navegabilidade do Cávado, com uma das mais ancestrais rotas meridianas
terrestres, um ponto de encontro e uma rede de rotas. Braga afirmou-se assim como
um centro intermediário, um lugar central giratório entre o litoral e o planalto, entre o
alto Minho e o Sul do Douro, sempre como um lugar de chegada e partida.
Toda a cidade se insere numa plataforma constituída maioritariamente por granito que
não interferiu em nada com a área de fixação das primeiras povoações, explorado ao
longo dos tempos pelas pedreiras, fazendo com que as populações incorporassem
desde cedo este material nas construções, tornando-se um dos símbolos mais
perenes e nobres de Braga. A posição geográfica em anfiteatro virado para o mar em
forma de bancada, fizeram com que os vales do cavado fossem um corredor
concordante aos ventos de Oeste, acentuando as constantes precipitações e tornando
os solos férteis e profundos. A tradição romana das práticas de terraplanagem està
ligada directamente com as dinâmicas da cidade de Braga. (Bandeira, 2001, p.37)
Braga, era a sede de um arcebispado estendendo-se a área a quase todo o Norte de
Portugal e que de todo o lado vinham pessoas para comprar artigos religiosos.
A cidade medieval de braga no séc. XV tinha as suas raízes na antiga cidade romana
e desenvolvia-se dentro das suas muralhas com o seu núcleo na Sé Catedral, visto ser
considerada uma cidade estado e cidade de grande prestígio Eclesiástico. Era a Sul
da Sé que se desenvolviam todas as actividades comerciais em ruas e mercados ai
situados, principalmente na rua do Souto, que ainda hoje se considera como o eixo
estruturante para a evolução da cidade, desenvolvendo para Sul a maior parte de
comercio e malha urbanizada e para Norte as zonas de cultivo. O romper das
muralhas e por sua vez a reorganização da cidade intra e extra muros foi o um
projecto urbano expansionista que viria a lançar as bases para o crescimento da
cidade. (Bandeira, 2001, p.139)
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Ilustração 174 – Planta de 1976.Braga Romana e Braga Medieval.(Braga. Câmara Municipal, 2017)

Ilustração 175 – Esquema de Braga Romana e Braga Medieval, a traço-ponto a área representativa da cidade romana; a linha cheia,
(muralha) a antiga cidade medieval, e as suas relações com o eixo a rua do Souto. (ilustração nossa, 2017)
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Ilustração 176 – Desenho representativo do primeiro momento de expansão fora das muralhas. Tendo como centro a rua do Souto,
considerado o eixo estruturante da expansão da cidade, em direcção a Sul. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 177 – Desenho elucidativo da diferença das área de cultivo a Norte e as áreas de crescimento urbano primeiramente a Sul
do eixo de maior relevância dentro da cidade. Abrindo novas praças e rossios no exterior da área amuralhada. Mais tarde a expansão
acontece com um novo plano urbanístico no campo de Sta. Ana. (ilustração nossa, 2017)
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Ilustração 178 - Representação através de mancha das
principais relações estabelecidas da mancha urbana consolidada,
no centro de braga, com a rua do souto. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 179 - Representação através de mancha das relações
das praças e ruas perpendiculares à rua do souto. (ilustração
nossa, 2017)

Braga no início do século XVIII surge como uma cidade voltada para dentro de si
mesma, fortemente marcada pela evolução de construções religiosas que se
desenvolvem pelo conjunto urbano, a partir do séc. XIX começam as tentativas de
modernizar a cidade passando pela desconfigurarão da cidade medieval, contrastando
até aos dias de hoje com o aumento da importância da cidade no coração do Minho.

Ilustração 180 - Esquema ilustrativo das ligações das
principais praças e edifícios de poder, à artéria de maior
comércio de Braga. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 181 – Desenho síntese das relações das praças da zona
histórica e da zona em expansão, ao eixo (rua do souto) e ao novo
eixo que faz o cruzamento Norte-sul, como que dividindo as diferentes
zonas. (ilustração nossa, 2017)

O bairro do Carandá:
O sítio era aquele e só aquele. Uma quinta murada encravada na cidade. No centro do
terreno, uma colina. No topo uma casa. Era o encontro de dois caminhos, eixos
octogonais do terreno que ligavam à cidade. Se o encontro era ali, na casa, o mercado
ficou lá. Se o caminho era a direito, o mercado pousou lá. Pousou de nível entre dois
muros de suporte. Por fora o sítio mexeu pouco. Por dentro é, ao passar, escolher
entre os pilares. (Moura apud Belmarço, 2013, p.72)
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Ilustração 182 – Esquema ilustrativo, através de mancha, dos dois eixos de expansão da cidade. Relação das praças com a rua e
com a expansão em direcção à freguesia de S. Lázaro. (ilustração nossa, 2017)

Desde o Séc. XVI dá-se a evolução e desenvolvimento da cidade de braga, este forte
desenvolvimento acarreta consigo o aumento de população e oficinas de trabalho na
freguesia de S. Victor, actualmente e devido a este facto dividida na freguesia de S.
Lazaro e S. Vicente. (Bandeira, 2000, p.147). O mercado localiza-se assim num eixo
perpendicular entre a Av. 31 de Janeiro e a rua Dr. Costa Júnior numa quinta
determinada por caminhos, ramadas e muros de pedra local, que pertencia a uma
zona com alguma importância na cidade nos finais do séc. XIX, na freguesia de
Lázaro, área periférica do centro histórico que apesar de ligado com as ruas mais
antigas só nesta altura se começa a desenvolver.
O bairro Araújo Carandá75 1876, era um dos bairros mais antigos da cidade de Braga,
e era destinado principalmente à classe operária, sendo mesmo o primeiro bairro
social da cidade, construído perto do rio Este na qual se verificava uma forte indústria
nas suas margens.

75

O bairro Araújo Caranda pertencia à companhia edificadora industrial bracarense que tinha como
finalidade a construção de edifícios de aluguer de baixo custo destinados à classe operaria.
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Ilustração 183 – Desenho que demonstra a importância da localização da freguesia de S. Lázaro na expansão e nas ligações
exteriores da cidade de Braga. O lugar do mercado encontra-se num lugar estratégico, situado a meio caminho de Guimarães, perto do
Rio, numa zona de forte actividade comercial. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 184 – Desenho representativo da mancha do vazio
urbano consolidado na zona do Caranda, antes da construção do
edifício de mercado. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 185 – Desenho representativo da mancha urbana
construída consolidada na área envolvente ao lugar do mercado,
antes da construção do edifício. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 186 – Fotografia do lugar do mercado. (Metalocus,2015)

Facto arquitectónico tipo
O mercado do Carandá organiza-se mediante a ideia de construção rectilínea que liga
dois pontos da cidade tendo como limite um muro. A elaboração minimal desta
abordagem deve-se em parte aos diálogos com os temas da “A Arquitectura da
Cidade de Aldo Rossi”. O Mercado utiliza o mínimo de recursos formais, significando
no quadro de Rossi o máximo de expressão cívica, onde cada pilar é uma coluna,
cada muro uma ruina e cada laje um abrigo. De forma rectangular, 70 metros
orientados a Poente/Nascente e com 22 metros de largura, e um programa distribuído
em sistema de pente.
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Ilustração 187 – O muro que estabelece limite e configura a
estrutura, espaço e funcionalidade ao mesmo tempo que
delimitavam a circulação. (Metalocus, 2015)

Ilustração 188 – O muro como ligação de dois pontos da cidade.
(Metalocus, 2015)

Com inicio em 1980 e com data de construção de 1984 a pedido da Camara Municipal
de Braga, Souto de Moura desenvolve o projecto do mercado, projecto este definido
pela ideia, mercado rua coberta76, como elemento de cidade capaz de desenhar uma
resposta de expansão urbana, demonstra claramente a influencia de arquitectos como
Aldo Rossi e Mies van der Rohe, onde dois muros ultrapassam os limites do edifício
estabelecendo os espaços internos do mercado unindo a cidade. O mercado orientase num eixo Sudoeste-Nordeste sendo edifício marcado pelos planos perpendiculares,
aos muros “em ruina” longitudinais, que criam percursos e por sua vez também
estabelecem limites.
No exterior a predominância é claramente a dos muros, enquanto no interior vigorava
uma malha de pilares que modelavam e definiam o espaço, através de um ritmo
estrutural destacando os pilares da cobertura assumindo-os sem comprometer a
individualidade das suas partes, Souto de Moura opta por alterar o material e cor da
base e do capitel, libertando assim os elementos verticais do elemento horizontal da
cobertura, ao mesmo tempo e em conjunto com os muros determina percursos
mantendo a sua especificidade.

76

Mercado como Rua Coberta: Remete-nos para a ideia do Stoa, edifício marcado por um corredor de
atravessamento de um espaço que separava os espaços comerciais do espaço público, destinado a
abrigar os seus visitantes das condições atmosféricas. Condições estas fortemente sentidas na cidade de
Braga.
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Ilustração 189 – Desenho que representa através de mancha do
lugar do mercado actual (Ruas e praças). (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 190 – Desenho que representa através de mancha, a
área urbana actual consolidada. (ilustração nossa, 2017)

Eduardo Souto de Moura consegue evocar uma cultura central do pós modernismo de
final de setenta, mas mantem uma linguagem focada nos temas da disciplina sem a
monumentalidade a que o neo-racionalismo italiano atenta; espaço, construção,
estrutura, programa e cidade. Surge nesta obra uma linguagem neoplástica
transmitida para um sistema da ruina. Apresenta uma linguagem de planos soltos, em
tensão e intersecção, que organizam o mundo, surge aqui tomado também pela ruína,
Souto de Moura começa assim um processo eficaz de cruzar referências modernas,
onde a junção de elementos modulares, com a repetição e elementos singulares como
as ruinas forjadas. (Ferreira, 2009, p.396).
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Ilustração 191 – Desenhos técnicos do mercado do carandá. De cima para baixo o piso térreo, o piso em galeria e rua coberta, e por
último a planta de cobertura. (Metalocus, 2015)

Ilustração 192 – Axonometria das três plantas do mercado e da malha das colunas. (Metalocus, 2015)
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Ilustração 193 – Esquema que representa através de mancha o espaço considerado rua de mercado, e das relações com a galeria, a
rua superior e o volume de venda a norte. (ilustração nossa, 2017)

O mercado situa-se num lugar estratégico entre o centro de Braga e Guimarães, perto
do rio numa área desenvolvida a nivél industrial, com fixação e desenvolvimento
populacional nos bairros operários, significando uma crescente expansão urbana a Sul
de Braga.
O projecto do mercado vivia dos seus dois muros que configuravam estrutura, espaço
e funcionalidade ao mesmo tempo que delimitavam a circulação feita pelo elemento
principal, a rua, percorrível longitudinalmente de topo a topo e centralmente pelos dois
lados do edifício. A cota da rua ao nível do mercado dava acesso à área central de
compra e venda e zona de armazéns, enquanto na cota superior em galeria o percurso
acontecia não sendo necessário visitar a área afecta ao mercado. Ao centro
organizavam-se as bancas dos legumes e frutas e nas laterais, o peixe e flores, no
volume envidraçado encontravam-se as zonas do talho, mercearias, padarias,
lacticínios e drogarias. A zona privada e de armazéns eram dedicadas para as
arrecadações dos lojistas. Sendo um edifício que se virava para o interior e para a
vivência da sua rua, onde as suas características formais e espaciais se entendiam
pela área mais encerrada e mais aberta de projecto, respectivamente.
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Ilustração 194 – Desenho ilustrativo das diferentes vivências no interior do mercado. À esquerda a relação com a pala e com as
colunas estando a um nível superior na rua que pretendia unir a cidade sem invadir o espaço de mercado (a uma cota superior) e à
direita a noção de espaço para quem vivia a rua e o espaço de venda no interior da nave central. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 195 – Fotografia da nave central. Ideia de rua coberta.
(Metalocus, 2015)

Ilustração 196 – Fotografia do mercado em pleno funcionamento.
Em frente os módulos envidraçados, de lojas, na parte inferior do
percurso. (Metalocus, 2015)

Ilustração 197 – Planta esquemática das diferentes áreas de venda, e as suas relações à nave central.(ilustração nossa, 2017)
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Ilustração 198 – Planta representativa das diferentes áreas de venda no interior do mercado. Existindo quatro áreas distintas: Peixe,
Legumes e frutas, os quinze módulos e as zonas de serviços. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 199 - Planta síntese da ideia de construir um muro em ruina, quebrando o eixo, separando o público e o privado. (ilustração
nossa, 2017)

O edifício do mercado organizava-se numa estrutura rectangular distribuída em três
espaços iguais separados por 64 colunas com 5 metros entre pilares e 6 metros por
fila ao longo dos trinta e um módulos, permitindo ao mesmo tempo a elevação e
extensão da cobertura para là dos limites da área considerada de venda do mercado,
e assegurando a unidade formal do conjunto, assumindo-se as mesmas como o
elemento gerador de espaço imprescindível, para a percepção espacial, pois o vão a
nível estrutural seria possível de efectuar sem a coluna. Existe ainda o volume
envidraçado estruturalmente independente que se organiza de 5 em 5 metros (15
módulos) respeitando a métrica dos pilares. O mercado caracterizava-se pela sua
simetria e limites visuais bem como pelo jogo de duas cotas conferindo leituras
diferentes ao espaço que a grande pala originava. (Dray, 2011, p.141)
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Ilustração 200 – Desenho ilustrativo das diferenças de cota entre a rua superior do mercado, a galeria, e as colunas que permitiam a
extensão da cobertura para là dos limites da área apenas considerada como mercado. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 201 – Corte longitudinal, relação dos três muros com a cobertura. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 202 – Planta das diferentes ruas/ percursos que o projecto promove. A ligação de dois pontos da cidade, de uma forma
directa ou de uma forma indirecta por entra as colunas e a zona de venda do mercado. Ambas funcionavam em simultâneo ou de
forma independente. (ilustração nossa, 2017)
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Ilustração 203 – Entrada do mercado, pela rua Dr. Costa Júnior.
O muro continua até à rua. ( ilustração nossa, 2016).

Ilustração 204 – Entrada do mercado, pela praça Dr. Cândido da
Costa Pires, fazendo o muro todo o remate da praça e do lote.
(ilustração nossa, 2016).

Existiam assim dois momentos espaciais, um a rua mercado e outro a rua projectada
que servia de ligação entre a rua Dr. Costa Júnior e a praça Dr. Cândido da Costa
Pires, ambas funcionavam em simultâneo ou de forma independente, isto é, se o
mercado se encontrasse encerrado a rua de ligação funcionava à mesma pois não
invadia o espaço de bancas. Era possível sentir a ambiência de mercado mesmo para
quem apenas utilizava o mercado para se deslocar entre a cidade, sendo o espectador
provocado pela pala que cobria parcialmente este lugar de passagem, contido entre os
muros que delimitavam o lote. Podemos dizer que a ligação é assim feita sem quebras
e se atinge a leitura contínua do espaço indo de encontro ao desenho de planta livre
de Le Corbusier onde interior e exterior se funde com o espaço. Souto de Moura
desenha um muro de granito perpendicular ao eixo mais forte com a intenção de se
assemelhar à ruina, em alusão à memória delimitando áreas públicas de áreas
privadas. Ao tema do plano, exercício formal predominante na arquitectura de Mies
van der Rohe, podemos também associar a maneira de pensar o projecto e a cidade
de Aldo Rossi, na concepção de um projecto que pretende interligar e estruturar a
cidade (Martins, 2015, p. 107).

Ilustração 205 – Alçado do mercado, vista da rua Dr. Costa Júnior. Relação dos diferentes percursos. (ilustração nossa, 2017)

A própria orientação da cobertura e assim do desenho do mercado estava de certo
modo preparado para garantir a entrada de luz de forma controlada no interior do
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espaço, fazendo com que a mesma não incidisse directamente nas bancas de venda
dos produtos, para isto contribuiu a altura das colunas que ao mesmo tempo que
configura a entrada de luz e todas as questões jà mencionadas promove também a
iluminação solar da rua projectada, superior ao mercado. (Dray, 2011,p.149)

Ilustração 206 – Esquema da incidência solar, com a pala construída, onde a luz é mais controlada e direccionada, e numa segunda
fase sem a pala de cobertura, onde hà uma total ausência de controlo da iluminação natural. (ilustração nossa, 2017)

A nível de materialidade Souto de Moura, cingiu-se à estrutura em betão armado, tijolo
e granito; em que se denota a clara intenção de através do vidro criar o confronto entre
os diferentes materiais e suas características. Os muros em granito eram deixados de
forma simulada, imperfeitos ou inacabados, permitindo alcançar visualmente o interior
do mercado. “Estas paredes constituídas por blocos de granito material muito usado e
cobiçado, são pontos de ligação com o contexto cultural envolvente da obra” (Dray,
2011, p.153)
Com esta intenção de projecto a consistir na ideia de rua coberta e um fragmento de
cidade capaz de propor malha urbana, observou-se mais tarde com a redefinição e
desenho da mesma malha, um reflexo de certo modo num crescimento em demasia,
acabando por abafar o mercado77; fazendo com que as dinâmicas do mercado não se
inserissem mais na cidade.

Ilustração 207 – Vista do interior da nave central do
mercado.Relaçao das colunas com os percursos e as árvores

Ilustração 208 – Vista do interior da nave central do mercado,
fotografia tirada da rua superior. ( ilustração nossas, 2016).

77

Entre várias outras infra estruturas, como é o caso de escolas e também do parque de estacionamento
do mercado, com fim a ser ocupado com construções habitacionais.
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existentes. ( ilustração nossa, 2016).

Ilustração 209 - Esquema da incidência solar, rotação completa
(ilustração nossa, 2017)

Ilustração 210 - Esquema da incidência solar, quando o sol se
encontra a nascente. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 211 - Esquema da incidência solar, quando o sol se
encontra a sul do mercado. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 212 - Esquema da incidência solar, quando o sol se
encontra a poente. (ilustração nossa, 2017)

Reestruturação do Mercado:
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Ilustração 213 – Fotografia das demolições da pala de cobertura e da galeria de mercado. (Metalocus, 2015)

Com o passar do tempo, constatou-se que o mercado era usado apenas como uma
ponte ou rua, que criava um atravessamento necessário entre dois eixos na cidade de
Braga, assim sendo entre 1999 e 2001 novamente a pedido da Camara Municipal de
Braga desenvolveu-se a remodelação do mercado, a ideia seria retirar a cobertura
desenhando um jardim e uma rua capaz de comportar o programa de mercado
cultural, no que sobrava do mercado inicial. O abandono do mercado surge num
momento em que os mercados começam a entrar em decadência, por culpa do
surgimento dos grandes supermercados que ofereciam na altura maior conforto, sendo
este um caso de ruina, não pelo tempo mas sim pelo resultado do seu abandono.
(Pinhão, 2009, p. 76)

Ilustração 214 – O muro como ruína e as colunas com as armaçoes de forma intencional à vista.Elementos base para o novo projecto.
( ilustração nossa, 2016)

Identificação dos elementos tipológicos:
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Ilustração 215 – Elementos tipológicos: a pala e a coluna. (ilustração nossa, 2017)

Disseram-me assim: o mercado vai ser demolido porque està inoperante, està
degradado, e portanto propomos outro programa e como o senhor é o arquitecto
queremos saber se quer fazer alguma coisa. Eu pedi um mês para pensar e à primeira
vista fiquei assim… quer dizer eu próprio!... Então deitem abaixo que eu não tenho
nada a ver com isso… Mas depois encarei a situação um pouco como ao contrário, do
género: o médico diz que o senhor quer que eu lhe corte a perna e vive, ou se não
cortar a perna tem uma gangrena e morre. E eu pensei, assim friamente, e a perna que
và à viola mas eu fico por cà (Dray apud Souto Moura, 2011, p.137)

O objectivo foi então de manter a única função que o mercado desempenhava, o
percurso, e assim quando o Mercado foi desactivado, a laje que cobria todo o espaço
foi demolida mas manteve os pilares, deixando os antigos espaços de loja no intuito de
transformar o lugar central no jardim/rua, para onde viveria o novo programa e a nova
intenção de Souto de Moura, em que mantém o alçado (NO) respectivo às bancas do
peixe e desenvolve para là dos seus limites o programa de uma escola de dança, que
para além dos espaços interiores vive de dois pátios que permite a entrada de luz e
mantém a privacidade dos alunos, conseguindo ao mesmo tempo manter o alçado do
antigo mercado; enquanto que no lado (NE) Souto de Moura acaba por demolir uma
quantidade de pilares para construir um novo volume e construir uma escola de
música.
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Ilustração 216 – Alçado No, respectivo às bancas do peixe, funciona agora como o novo limite da praça e novo alçado do volume
construído. (ilustração nossa, 2017)

Souto de Moura vê nas referências e nas preexistências uma oportunidade de
confirmação e confrontação para “limitar a angústia na fase de projecto”. É essencial
uma base teórica e um corpo de referências, não só para justificar um determinado
método de projecto, como para não ceder aos problemas de linguagem, tornando-os
parte essencial da arquitectura, a par do programa ou do cliente. (Martins, 2015, p.109)

Esta alteração de “limites” faz com que todo o projecto deixe agora de se encontrar
contido entre dois muros, tornando-se os novos volumes os muros/limites da grande
nave central actualmente jardim. A rua continua a ser um dos elementos que se
mantem na nova proposta permitindo a circulação entre os novos volumes mas com a
remoção da cobertura, que põe fim a limitação vertical, e mantendo metade dos pilares
de betão com armação à vista, a ruina ganhou expressão e tornou-se matéria de
projecto. Os pilares foram deixados em memória à preexistência assumindo-se no
percurso que se mantem indo de encontro ao conceito de promenade architectural78.

Ilustração 217 - O mercado passa a ser compreendido entre dois volumes e não entre dois muros. (ilustração nossa, 2017)

Na entrada Sudoeste do novo mercado, no centro cultural, Souto de Moura deixou
quatro pilares tombados reforçando o valor de ruina, necessários para conferir
78

Promenade architectural: É a experimentação do espaço em movimento. Segundo este conceito, a
arquitectura deve ser apreciada ao longo de um percurso, ou seja, precisa de ser “ […] percorrida para ser
apreendida” (Malard, 2005: 66)
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identidade ao novo edifício devido à alteração que sofreu, bem como nos muros em
pedra jà existentes que se encontravam inteiros, o arquitecto decidiu retirar pedras
tentando incutir naturalmente a passagem do tempo, ou seja, simular paredes
incompletas que permitem rasgos para o interior do centro cultural e que em conjunto
com os pilares remete-nos para as memórias das ruinas romanas, face à nova função
do mercado. Na medida em que esta operação utiliza agora as referencias e memórias
da obra do mercado que tem por sua vez a história de um bairro e de uma cidade
inerente.
A malha urbana que o projecto pretendia estabelecer cresceu, e o mercado não
acompanhou a evolução vindo o edifício a decair. Optando-se por requalificar o
Mercado transformando-o em equipamento cultural, onde se instalou uma escola de
música e dança, mas mantendo o seu caracter de ligação dos dois centros da cidade
através do percurso.
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Síntese gráfica do capítulo:

Ilustração 218 – Diagnóstico. O mercado do carandà situa-se numa zona de transição, a meio do eixo de expansão da cidade de
Braga em direcção a Guimarães, num lugar também ele central entre Braga e o Carandá, numa zona de quintas e de terrenos
agrícolas. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 219 – Razões, questões programáticas do mercado. O mercado pretendia ligar dois pontos na cidade, através de um
percurso de rua coberta, tendo os muros como limites. (ilustração nossa, 2017)
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Ilustração 220 – A intervenção. Qualidades morfológicas das relações entre praças e ruas. (ilustração nossa, 2017)

Ilustração 221 – Linguagem arquitectónica dos elementos, objectos da cidade. A coluna, a ruína, a pala e a varanda. (ilustração
nossa, 2017)
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Ilustração 222 – Reacção e transformação do desenho urbano, à construção do mercado. Relação de cheios vazios, a cheio a
mancha consolidada de braga e a “vazio” a mancha que se viria a consolidar no bairro do carandà depois da construção do mercado.
O mercado surge numa zona de transição da cidade de Braga para Guimarães, numa zona central e de forte desenvolvimento
industrial. (ilustração nossa, 2017)
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objectivo específico presente nesta dissertação foi estabelecer a relação entre obras
de três arquitectos, Januário Godinho, Fernando Távora e Eduardo Souto de Moura,
numa específica tipologia de edifício: o edifício de mercado, e a consequente
influência directa das suas obras na expansão urbana das cidades onde se inserem as
suas obras.
A individualização de cada caso estudado e o cruzamento entre eles, revelou-se
fundamental para melhor entender os fundamentos e modus operandi de cada
arquitecto face a cada momento e sítio, balizados entre as décadas de trinta, de final
de cinquenta e setenta do séc. XX. Assim respectivamente o final dos anos cinquenta,
ficaram fortemente marcados por dois momentos: Exaltação da modernidade e a
contextualização dos modelos no sítio. É neste momento que surgem as primeiras
gerações de arquitectos formadas com consciência moderna e impregnados de um
regionalismo critico.
Januário Godinho foi um dos protagonistas com uma posição mais contundente do 1º
Congresso Nacional de Arquitectura participando como Fernando Távora no grupo
ODAM, que afirmava a intenção de divulgar a Arquitectura Moderna e contribuir para a
valorização do indivíduo e da sociedade portuguesa.
Se Januário Godinho foi uma figura crucial na transição da arquitectura portuguesa
dos anos cinquenta. Tendo a capacidade de integrar as conquistas da modernidade e
a experiência da tradição, Fernando Távora é evidentemente o portador, desde cedo,
deste enunciado, de dar razão à história, tornando-a um elemento activo. Desde então
com este pensamento moderno de Távora as próximas gerações formadas pela
escola do Porto procuravam a reinterpretação da arquitectura tradicional com a
arquitectura moderna, na adaptação ao lugar, ao contexto e ao homem, suportadas
com o problema da casa portuguesa juntamente com o inquérito à arquitectura
regional portuguesa. Herança deixada a Eduardo Souto de Moura transmitindo lhe
uma metodologia sem cortes, mas com mudanças, mantendo o desenho, o lugar e a
historia como referências de destaque. Ajustadas ao presente e servindo como base à
arquitectura contemporânea. Eduardo Souto de Moura reinventa-se na tradição
arquitectónica que procura exprimir e tornar legível, em cada experiência projectual os
valores civis e sociais implícitos na sensibilidade emergente, através da releitura dos
temas disciplinares tradicionais. Tem como núcleo da sua reflexão uma aderência
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continua e consciente às condições contextuais do país, vivendo num momento de
nova abertura ao mundo.
Deste modo podemos verificar que Januário Godinho, reinventou a história, Fernando
Távora, reintroduz a história na arquitectura enquanto elemento activo e Eduardo
Souto de Moura faz a fusão da história e tradição, novamente reinventado a história.
O cruzamento do pensamento e praxis com programa similar determinam e
estabelecem um conjunto de considerações e traços projectuais subjacentes a estes
três projectos de mercados. No cruzamento das relações projectuais, pessoais e
autoriais entre os casos de estudo, conjecturamos nos desenhos elaborados,
fundamentos para a compreensão da principal questão colocada à partida, de modo a
obtermos o esclarecimento das dimensões inerentes aos três mercados em estudo,
são elas: questões formais, espaciais e compositivas bem como as diferentes
metodologias de pensamento de cada arquitecto, numa abordagem da expansão e
crescimento das cidades. Os desenhos enquanto processo e metodologia de
investigação tornam-se elementos de destaque no enriquecimento deste documento e
ferramentas fundamentais para a compreensão das questões arquitectónicas centrais
subjacentes aos casos em estudo.
Tendo sido formulada a pergunta inicial: De que forma o edifico de mercado enquanto
resposta às condições geográficas, topográficas, culturais e programáticas é capaz de
promover a expansão urbana, no limite definido entre a década de trinta, final de
cinquenta e setenta no séc. XX. Verificamos que:
A presente dissertação esclarece assim a questão colocada no início da investigação,
a qual foi o reflexo das nossas intrigas e inquietações que surgiram ao longo de todo o
curso, durante a investigação do tema e da visita ás obras de mercado estabelecendo
uma ligação directa entre os três edifícios e autores.
Na obra de Januário Godinho, o mercado municipal de ovar (1948), verificamos que o
conjunto das condicionantes contribui para a expansão urbana na medida em que:
geograficamente e topograficamente o projecto se articula estrategicamente com o
lugar, funcionando como um novo núcleo de ligações exteriores à vila, situando-se
numa zona de várzea como centro sustentável, com grande incidência solar, e
vegetação, entre duas linhas de água, no cruzamento de três artérias fulcrais de Ovar,
como numa atitude agregadora das ruas e praças jà consolidadas. Insere-se assim
num
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as novas condições de higiene, e organizando o crescimento ditando novas relações
urbanas. O mercado faz o remate com a zona histórica, funcionando no seu limite,
permitindo as relações e expansão urbana no sentido nascente das novas
acessibilidades e das povoações de S. João e Válega. No seguimento e reflectindo
estas condicionantes, o projecto responde culturalmente com o seu tempo e
programaticamente numa forma harmoniosa reflectindo directamente os hábitos das
populações que até aqui se serviam de mercados e praças de rua ou de feira. Como
reacção tornou-se parte da cidade, visível, criando um circuito comercial dinâmico
através do encadeamento de interligações. A cidade como objecto, possibilidade de
transformação e expansão dando origem a um novo lugar.
Na obra de Fernando Távora, o mercado municipal de Santa Maria da Feira 1953,
também as condicionantes contribuíram para expansão urbana, o mercado responde
geograficamente a um estudo previamente feito do clima, da exposição solar inserindo
se na paisagem, na medida em que se vira para o exterior e para a envolvente, em
concordância com as condições topográficas do lugar, só podendo conjugar-se com
aquele terreno e com aquela cidade, faz parte da rua, e da tipologia do espaço urbano,
numa zona histórica com solos férteis perto do castelo. Esta articulação deve-se à
resposta programática que se ajusta ao sítio, respeitando culturalmente a envolvência
espacial. Enquanto resposta e resolução urbana responde a um programa
estritamente funcional de criar um mercado coberto. O edifício de mercado procura o
tratamento do exterior urbano, promovendo o colectivo, o encontro, desenhando um
lugar para a população, promovendo assim uma relação entre actores e elementos do
espaço. O edifício assenta numa plataforma, onde quatro pavilhões de caracter
austero bem definidos que se organizam em torno de uma praça, a modelação métrica
do pavimento e a horizontalidade do edifício que se relaciona através de diferentes
cotas, reflectem um entendimento de vivência entre mercado e vila sempre associados
a matéria e elementos de carácter tradicional, promove percursos diferenciados e a
agregação da envolvente com a tipologia tradicional, que integra simultaneamente o
espirito do movimento moderno. Promove nesta perspectiva a continuidade do campo
da intervenção e consequente expansão da vila, não focando a atenção na forma do
edifício isolado, entendendo que o espaço não pode ser organizado com visão parcial.
Na Obra de Eduardo Souto de Moura, no mercado municipal do Carandà (1980),
verificamos que as condicionantes desenvolveram numa primeira fase um contributo
importante para expansão urbana do bairro do carandà e por sua vez para a cidade de
Braga. O mercado topograficamente e geograficamente, situa-se num vale fortemente
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condicionado pelas condições atmosféricas, baixas temperaturas, humidade e forte
precipitação, principalmente nos meses de inverno, numa antiga quinta em terreno
fértil, que articulavas duas zonas da cidade, de uma área de dormitório operária para
uma de crescimento industrial. Como resposta programática e cultural o mercado e
terreno funcionam em simbiose, mantendo o mercado também o mesmo objectivo,
criando ligações através de uma rua coberta, estabelecendo percursos, e mantendo as
mesmas características e vocação do lugar unindo diferentes partes da cidade
perpetuando o sentido para quem sempre utilizou aquela quinta como lugar de
passagem. Podemos assim dizer que a ligação é feita sem quebras de modo a atingir
a leitura contínua do espaço. O mercado como um elemento de cidade capaz de
desenhar uma resposta de expansão urbana, com a intenção de propor malha urbana.
Neste sentido as similitudes de maior relevo são o modo como o facto arquitectónico
tipo, responde, se insere e contribui para a expansão das cidades onde se instala. No
mercado municipal de Ovar, Santa Maria da Feira e Braga ficou claro que os
equipamentos foram construídos, nas suas diferentes épocas com forte sentido de
transformação urbana, em que a arquitectura desempenhou um papel de tamanha
grandeza na transformação destas cidades. Prevalecendo em todos os casos a
presença da estrutura para dar reconhecimento da tendência de continuidade. No
caso de Ovar e Santa Maria da Feira, os projectos surgem como resposta ao meio
urbano português reflectindo um estudo do lugar, fazendo parte da tipologia da rua e
da vivencia urbana das vilas, facilmente associados a elementos de caracter
tradicional tendo como condição de partida a partilha sitio. Em Braga, o mesmo
também ocorre, num tempo diferente e de modo diferente. O mercado é primeiramente
definido pela ideia de projecto de mercado coberto, como um elemento capaz de
desenhar resposta urbana e ligar através de um eixo dois pontos na cidade, servindo o
bairro do caranda, a obra do mercado provoca também um consequente crescimento
da cidade e da malha urbana. Crescimento, numa segunda fase, revelador de que
percurso se prolonga mais do que a função do mercado.
Por serem os elementos potenciadores e que ditam as novas relações urbanas, a
localização dos mercados ordena todas as novas relações exteriores de expansão
urbana. Verificamos assim, que o edifício de mercado é um espaço de continuidade
enquanto proposta de expansão, que desenha a malha urbana onde se integra ou
pretende reconfigurar. Continuando a sua composição de relacionamento das suas
partes ou elementos morfológicos e tipológicos com o espaço urbano.
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