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Nota prévia 

 

A dissertação foi redigida segundo o novo acordo ortográfico. 

A referenciação bibliográfica seguiu a Norma NP 405 (NP 405), bem como o formato APA – 

American Psychological Association. Em alternativa, a referenciação teve como objetivo identificar 

de forma clara e concisa as fontes e autores citados. 

As citações utilizadas nesta dissertação correspondem aos textos originais dos autores. 

Os endereços web referenciados correspondem ao dia da consulta na internet referido. 
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Resumo 

 

A realização desta dissertação tem com o intuito a reflexão sobre a prática metodológica 

de intervenção no património arquitetónico, designadamente no edificado resultante do 

Movimento Moderno. A singularidade da criação do Movimento Moderno confere a 

importância necessária para a salvaguarda destas obras, bem como do seu significado 

cultural.  

 

A intervenção no legado arquitetónico do Movimento Moderno, seguindo critérios 

postulados nas Cartas sob a égide de organizações internacionais orientam as intervenções 

visando a salvaguarda da sua memória enquanto significado cultural, nomeadamente a 

integridade e autenticidade deste legado patrimonial.   

 

A apresentação de intervenções levadas a cabo por alguns autores da contemporaneidade, 

permitem entender um conjunto de ideias e fundamentos da sua prática de intervenção com 

vista a integridade e autenticidade dos seus valores.  

 

A apresentação do caso de estudo do mercado de Barcelos da autoria do arquiteto José 

Carlos Loureiro pretende contribuir para a definição metodológica desta preservação 

patrimonial. O entendimento da obra do mercado de Barcelos, bem como do seu autor, 

permite reconhecer os valores intrínsecos da obra a salvaguardar, estabelecendo as linhas 

orientadoras para uma intervenção adequada. 

 

A intervenção neste património arquitetónico demonstra a sua capacidade de resiliência, 

confirmando a usabilidade pretendida, bem como a dimensão sustentável que a arquitetura 

oferece ao lugar.  
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Abstract 

 

This dissertation aims to reflect on the methodological practice of the intervention in the 

architectural heritage, namely in the built heritage resulting from the Modern Movement. 

The uniqueness of the creation of the Modern Movement grants the desired importance to 

protect these construction works, as well as their cultural significance. 

 

The intervention in the architectural heritage of the Modern Movement, according to 

internationally accepted criteria, postulated in Letters under the auspices of international 

organizations, guides the interventions aimed at protecting its memory as cultural 

significant, namely the integrity and authenticity of this built heritage. 

 

By presenting the interventions carried out by some contemporary authors, it allows us to 

understand a set of ideas and foundations of the intervention practice in order preserve the 

integrity and authenticity of their values. 

 

The presentation of the case study from Barcelos' market by the architect José Carlos 

Loureiro aims to contribute to the methodological definition of this heritage preservation. 

Understanding the construction work from the Barcelos' market, as well as its author, 

allows us to recognize the intrinsic values of the work to be preserved, establishing the 

guidelines for a proper intervention. 

 

The intervention in this architectural heritage reveals its resilience, confirming the 

intended usability as well as the sustainable dimension which the architecture offers to the 

place. 
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(…) Acho que uma obra dura se é apreciada por quem a usa. Numa cidade 

são todos os cidadãos que reconhecem, ou são as vantagens de uma obra. (…) O 

que garante a preservação da obra é a sua aceitação. Se a sua aceitação não existe, 

não é possível ir muito longe, sobretudo contando com a vulnerabilidade 

progressiva das obras.  

 

Álvaro Siza 1 

 

                                                           

1
 Entrevista realizada a 15 de outubro de 2016 por Teresa Cunha e transcrita por Daniela Silva (Ferreira, et 

al, Coord. Ferreira/ Rocha, 2012:157) 
 



XXXIV 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O século XX construiu um conjunto edificado que superou largamente o 

legado deixado pelos séculos anteriores. As cidades cresceram e o território foi 

substancialmente urbanizado com infraestruturas que redesenharam a paisagem 

urbana e rural. 

 

Gonçalo Canto Moniz in reutilizar edifícios e transformar a cidade,  

Jornal Público (2018)   
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ENQUADRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO E JUSTICAÇÃO DO TEMA 

 

 

O olhar mais atento sobre um conjunto edificado de origem mais recente relativamente ao 

que habitualmente se preconiza, possibilita o despertar para a valorização do património 

arquitetónico do século XX, nomeadamente do movimento moderno, abrindo a 

consciencialização para a salvaguarda deste legado embora recente, assumindo uma 

importância histórica relevante. 

Assim, a forma como é percecionado o património moderno, por isso, a forma 

como ele nos apresenta no seu aspecto físico, é fundamental para tornar possível 

o seu reconhecimento enquanto testemunho de um tempo já passado, mas ainda 

próximo, como testemunho das novas formas de pensar, de conceber e de viver, e 

como testemunho de inovações tecnológicas que acabam por ainda se confundir 

com a produção atual. (LACERDA, 2004:16) 

 

A marca indelével de uma época, assinalada por acontecimentos históricos, sociais, 

políticos e económicos absolutamente determinantes para a evolução da sociedade, 

influenciaram a atuação dos autores da arquitetura deste século XX.  

O movimento Moderno durante (…) o século XX construiu um conjunto edificado que 

superou largamente o legado deixado pelos séculos anteriores. As cidades cresceram e o 

território foi substancialmente urbanizado com infraestruturas que redesenharam a 

paisagem urbana e rural. 1 

 

Os acontecimentos das guerras mundiais, a atuação de poderes totalitários e ditatoriais, o 

fluxo de populações, os avanços tecnológicos e industriais, permitiram que a produção 

arquitetónica encontrasse terreno favorável a uma atuação proeminente. A importância pela 

preservação destes exemplares da arquitetura desta época assume hoje uma importância 

reconhecida por várias organizações, assumida pela vontade de uma consciência coletiva. 

 

                                                           

1
 Cf. Gonçalo Canto MONIZ (2018), Reutilizar edifícios e transformar a cidade: A exposição “Físicas do 

Património Português. Arquitetura e Memória” constitui um contributo fundamental para uma reflexão 

crítica sobre o legado moderno, Jornal Público, consultado e disponível na internet em 9-1-2019: 
https://www.publico.pt/2018/11/30/opiniao/opiniao/reutilizar-edificios-transformar-cidade-1852933 
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Passados mais de quatro décadas sobre os primeiros estudos, cada vez mais 

parece não haver dúvidas em considerar a arquitetura moderna como património, 

porque no quadro imenso do património histórico, este património construído 

adquire uma singular universalidade na medida em que diz respeito ao quadro de 

vida da comunidade. Representa por isso um valor inestimável com identidade 

coletiva e memória da sociedade. Por isso é também na qualidade desta herança 

que se funda a sua legitimidade. E a sua justificação social e cultural como 

património a conhecer e salvaguardar. (TOSTÕES, 2004:10) 

 

Avanços importantes na descoberta e fabrico de novos materiais, permitiu o 

desenvolvimento dos sistemas construtivos, permitindo a concretização arquitetónica de 

irreverentes conceptualizações e formas.   

 

Pela primeira vez a arquitetura moderna portuguesa era reivindicada com 

património. Nuno Portas elencava com critério as obras que revelam o “ensaio 

generoso de novos materiais e técnicas”, que experimentavam uma “modernidade 

consciente, purista ou experimentalista”. (TOSTÕES, 2004:9) 

 

Em resultado de inúmeros fatores, este conjunto de edifícios apresentam hoje vários 

problemas, quer em si mesmos, quer de inserção no local, pelo que importa analisa-los para 

a sua intervenção. A génese circunstancial da arquitetura é uma das questões abordadas na 

analise crítica da arquitetura quotidiana. 

 

As circunstâncias que influenciam determinantemente nas opções do autor face à 

necessidade de resposta ao programa da obra. 

Neste particular importa perceber quais as circunstâncias decisivas para a intervenção deste 

património em especifico bem como o método de intervenção segundo este princípio. 

Assumida a importância deste legado patrimonial importa assim definir critérios de 

intervenção para a sua salvaguarda enquanto memória coletiva universal.  
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No entanto, a tarefa de intervenção neste conjunto edificado reveste-se de alguma 

complexidade. A intervenção neste edificado em regra é mais exigente do que uma 

construção nova, obrigando a um conhecimento mais profundo de todas as variáveis, 

nomeadamente as que deram origem à pré-existência, bem como à nova “vida” que o autor 

lhe possa dar. 

 

Da intervenção, o autor terá que assegurar que o seu caráter original e valores intrínsecos 

não serão afetados ou alterados.  

A exploração da “capacidade” de uso que este património ainda oferece para as 

necessidades correntes da vivência humana, nomeadamente no estimular das relações 

humanas e da vivência do espaço público.  

A possibilidade de transformação pela adaptação dos espaços que este património oferece, 

ou a conservação pura e simples. 

Desta forma, a aplicação e a definição de critérios rigorosos e aceites, surgem como 

metodologia mais eficaz para o resultado destas intervenções sejam bem-sucedidas.  

 

Assim, por um lado, a formação de base do arquiteto nas escolas de Arquitetura, 

e não ao nível da pós-graduação, tem de integrar a reabilitação de edifícios 

modernos, numa perspetiva interdisciplinar, tanto no âmbito da Teoria e História 

da Arquitetura, da Geografia, das Ciências Sociais, assim como no contexto do 

Projeto e da Construção, com Ateliers de Projeto onde a prática do projeto explore 

metodologias e ferramentas apropriadas à resolução dos problemas específicos 

da arquitetura e da cidade moderna, nomeadamente envolvendo os utilizadores e 

os cidadãos na conceção do projeto participado. Por outro lado, o Estado tem de 

integrar nas suas equipas de projeto, de avaliação de projetos e de manutenção de 

obras públicas, técnicos que tenham conhecimento e experiência dos critérios e 

das metodologias inovadores e inclusivos que são inerentes a este tipo de obras, 

de forma a garantir a sua correta reutilização.2 

  

                                                           

2 Cf. Gonçalo Canto MONIZ. (2018), reutilizar edifícios e transformar a cidade: A exposição “Físicas do 

Património Português. Arquitetura e Memória” constitui um contributo fundamental para uma reflexão 

crítica sobre o legado moderno, Jornal Público, consultado e disponível na internet em 9-1-2019: 
https://www.publico.pt/2018/11/30/opiniao/opiniao/reutilizar-edificios-transformar-cidade-1852933 
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OBJETO DE ESTUDO: O MERCADO MUNICIPAL DE BARCELOS 

 

Do imenso legado do conjunto edificado desta época, muitos poderiam ser os objetos de 

estudo, no entanto o estudo dos mercados em contexto urbano, permitem a análise de um 

conjunto de variáveis inseridas nesta perspetiva de intervenção enunciada. 

 

O mercado municipal de Barcelos da autoria do arquiteto José Carlos Loureiro3 é um 

exemplar da arquitetura moderna portuguesa construído nos fins da década de sessenta.  

Este equipamento inserido na malha urbana da cidade, tal como outros, hoje sofre uma série 

de problemas de declínio de acuidade, urbana e social que serão descritos mais 

detalhadamente nesta dissertação. 

 

Atualmente o mercado municipal de Barcelos está em funcionamento, embora em 

condições de alguma precariedade, apresentando patologias associadas ao desgaste 

temporal bem como a inadaptabilidade face às necessidades quotidianas dos utentes e 

vendedores. 

 

No caso de estudo apresentado nesta dissertação serão apresentados com mais afinco os 

problemas atuais que o edifício apresenta, nomeadamente do ponto de vista patológico, 

bem como da sua organização e funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
 José Carlos Loureiro nasceu em 1925, na Covilhã. Ingressou na Escola Superior de Belas Artes do Porto 

no ano escolar de 1941- 42, concluindo a sua formação académica em 1950. Desde então e até à atualidade, 
desenvolveu uma sólida e reconhecida atividade profissional, enquanto arquiteto e professor, pontuada pela 
colaboração com Luís Pádua Ramos, arquiteto com quem virá a constituir, em 1976, a GALP, Lda (Gabinete 
de Urbanismo, Arquitetura e Engenharia, Lda), depois de em 1972, abandonar a carreira docente para se 
dedicar exclusivamente ao exercício liberal da profissão. Em 1992, retomará ainda a docência, na qualidade 
de professor convidado da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. – Monografia de J. Carlos 
Loureiro. 
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OBJETIVOS E METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

A natureza deste trabalho permite uma abordagem alargada de temas que contribuem para 

o debate da intervenção no património arquitetónico, nomeadamente do movimento 

moderno.  

Assim, pela análise realizada ao edificado em apreço, pretende-se contribuir para a 

perceção e aplicação dos critérios convencionados e defendidos pelas organizações 

internacionais, metodologias de intervenção que visam a salvaguarda destes edifícios.  

 

A intervenção no património é assente em princípios universalmente convencionados e 

aceites pela comunidade arquitetónica reconhecendo: Valores – analise teórica patrimonial, 

níveis de intervenção – ações de intrusão, princípios e métodos de intervenção. 

 

Num outro plano, a análise de outros projetos de referência permite perceber o atual 

contexto de intervenção neste tipo de edificado, possibilitando retirar ilações sobre os 

métodos de atuação, compreendendo estas atuações.  

 

O escrutínio dos critérios de atuação nos diversos casos referenciados, refletindo sobre as 

opções dos seus autores. 

 

Importa perceber dois planos de circunstâncias, em primeiro plano o de génese do autor e 

em segundo plano, o da intervenção e salvaguarda. Necessariamente ambas estão 

interligadas, pelo que a primeira determina a segunda.  

 

Assim, o estudo do projeto inicial, bem como o exercício intelectual do autor, 

nomeadamente as suas influências conceptuais, são o princípio para a base circunstancial 

da intervenção proposta.   

 

O método de investigação é iniciado pela recolha de elementos relativos ao conhecimento 

do objeto, nomeadamente ao escrutínio quanto ao significado cultural e os valores 

patrimoniais intrínsecos.  
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Neste particular, importa perceber o contexto territorial e local, bem como a importância 

do objeto e o papel que desempenha no lugar. Conhecer a evolução histórica e os seus 

intervenientes permitindo compreender a ordem do espaço da cidade.  

 

A ordem espacial da cidade e os fatores que lhes deram forma incorpora a filosofia 

arquitetónica da cidade. A necessidade do equipamento enquanto resposta à cidade e às 

pessoas. A pesquisa de documentação histórica, a leitura de publicações relativas ao 

contexto histórico relacionando a cidade/território com o mercado municipal. 

 

Posteriormente, relacionar a conceção do objeto com a época arquitetónica e o respetivo 

autor. Neste particular da análise documental, importa perceber todas as circunstâncias 

determinantes que o autor levou em consideração. 

Neste âmbito importa conhecer a filosofia conceptual do movimento moderno, quer numa 

perspetiva internacional e o caminho português do movimento modernista.  

Perceber as linguagens os sistemas construtivos as materialidades, identificadores dos 

princípios do pensamento arquitetónico do movimento moderno.  

 

O entendimento explícito do percurso profissional e académico do autor da obra/projeto, 

pesquisando algumas obras e projetos do arquiteto José Carlos Loureiro, bem como o seu 

percurso profissional e académico, incluindo o seu papel no contexto do movimento 

moderno português.  

Realização de uma conversa/entrevista presencial ao arquiteto José Carlos Loureiro, de 

forma a compreender mais intimamente as suas ideias relativas ao movimento moderno, à 

intervenção no plano da cidade de Barcelos e em particular do mercado municipal.  

 

Pesquisar os princípios de intervenção no Património arquitetónico, nomeadamente as 

correntes teóricas, numa perspetiva histórica, bem como numa perspetiva contemporânea.  
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Nesta última, alcançar os critérios de intervenção neste património arquitetónico moderno 

contidos nas Cartas e Documentos da ICOMOS 4 e perceber a importância da 

DOCOMOMO5 no contributo para a definição destes critérios e para o debate deste tema.  

 

Neste particular, importa investigar a forma como casos de referência foram 

intervencionados, os critérios utilizados, o escrutínio dos resultados/conclusões do método 

aplicado, quer pelos intervenientes, quer por outros autores.  

 

Posteriormente a investigação passa pela análise e diagnóstico do objeto, percebendo o 

caracter identitário e o significado cultural do património em causa, implica conhecer á 

priori todos os seus valores associados. Perceber o entendimento tipológico e funcional do 

objeto enquanto parte integrante da cidade e do território.  

 

As relações que este estabelece enquanto resposta funcional na cidade e às pessoas que a 

utilizam. Esse conhecimento direciona a intervenção no sentido da preservação do objeto 

mantendo integral a sua autenticidade. 

 

A concretização desta fase passa pela recolha de cartografia da cidade de Barcelos, os 

levantamentos topográfico e arquitetónico (solicitados à Câmara Municipal de Barcelos), 

em suporte digital. Solicitação dos elementos do projeto inicial do Mercado na Fundação 

Instituto Marques da Silva (FIMS) – Porto. Visita ao edifício para reconhecimento do 

mesmo e da envolvente, nomeadamente para o registo fotográfico, levantamento de 

alterações subsequentes, registo de patologias do edifício.  

 

 

                                                           

4
 ICOMOS, International council on monuments and sites (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios), 

é uma organização não-governamental mundial associada à UNESCO. É a única organização deste género, 
que se dedica a promover a teoria, a metodologia e a tecnologia aplicada à conservação, proteção e 
valorização dos monumentos, conjuntos e sítios. O ICOMOS é uma rede de especialistas e beneficia das 
trocas interdisciplinares entre os seus membros, formado principalmente por arquitetos, historiadores, 
arqueólogos, historiadores da arte, geógrafos, antropólogos, engenheiros e urbanistas. Consultado em: 
<http://www.icomos.pt/index.php/o-que-e-o-icomos> 
 

5
 DOCOMOMO é o acrónimo de Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods 

of the Modern Movement, de uma organização internacional não governamental criada em 1990 com o 
objetivo de inventariar, divulgar e salvaguardar o património arquitetónico do Movimento Moderno. 
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Todos estes elementos possibilitam analisar a inserção do objeto no lugar, nomeadamente 

as relações de escala, alinhamentos, volumetrias, continuidades/descontinuidades, entre 

outros elementos entendidos como relevantes.  

 

Por vezes com a evolução da cidade, o enquadramento daquilo que era entendido da relação 

do objeto com o lugar ou a cidade fica desvirtuado, provocando entropia entre ambos.  

A intervenção no edificado pode, se for necessário, extravasar o próprio objeto, 

promovendo a proposta e ações nas envolventes do mesmo. 

 

A fase final de investigação é reservada para a proposta de ações aliado ao processo criativo 

alicerçado no conjunto de valores que alimentam a autenticidade do objeto. 

 

Quanto maior o conjunto de valores associados menor será o nível de intrusão, de forma a 

manter a autenticidade e integridade do edifício. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

Nenhum outro movimento na arquitetura foi tão dedicado a uma rotura total 

com as tradições anteriores, a uma revisão completa de valores culturais, como foi 

o movimento moderno.  

 

Ana Tostões, in Património moderno: a conservação e a reutilização como um recurso sustentável, 

Revista Joelho 06, Coimbra (2015) 
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A criação arquitetónica do século XX, nomeadamente a resultante do Movimento Moderno, 

apesar de recente, pode ser classificada como Património arquitetónico? 

 

Todo um contexto de circunstâncias únicas do século XX, propiciaram as condições para 

que uma nova forma de criação arquitetónica baseada num novo exercício intelectual de 

pensamento criativo e artístico, rompesse com o passado.  

Nenhum outro movimento na arquitetura foi tão dedicado a uma rotura total com 

as tradições anteriores, a uma revisão completa de valores culturais, como foi o 

movimento moderno. (TOSTÕES, 2015: 18) 

 

A integração neste novo paradigma conceptual de novas tecnologias e materiais, dando 

origem a sistemas construtivos inovadores, permitiu dar espaço e lugar a novas linguagens 

arquitetónicas e novas formas de vivência.  

 

Este legado foi de tal forma afirmativo que ainda hoje essa forma “filosófica” de conceção 

arquitetónica persiste. A sua riqueza e complexidade arquitetónica, baseia-se 

essencialmente numa,  

(…) série de conceitos, atitudes e formas, uma defesa funcionalista do 

protagonismo do homem, a utilização de um sistema projetual no qual o método e 

a razão são primordiais, a confiança de que os novos meios tecnológicos, está 

transformando positivamente o cenário humano e a insistência no valor social da 

arquitetura e do urbanismo. (MONTANER, 2017:12) 

 

Desta forma, importa perceber um conjunto determinado de aspetos caracterizadores do 

movimento moderno para efetivamente extrair daí a fonte de valores que constituem o 

significado cultural a preservar na intervenção de qualquer obra deste movimento 

arquitetónico.    
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A QUEDA DA MIMESE, MOTIVO PARA UM NOVO PARADIGMA  

 

A evolução industrial do início do século XX, (…) fomentou o mito da felicidade e do bem-

estar garantidos pelo desenvolvimento da ciência e da tecnologia, (VAZ, 2019: 217) que 

permitia uma “nova estética”, verdadeiramente moderna. 

 

A arquitetura nesta época é influenciada não só pelos avanços tecnológicos, mas também 

pelas artes plásticas – vanguardas1, procurando deliberadamente neste particular criar 

expressão de sentimento, (…) onde medo, angústia, e o “feio” ou o “horrível” passam a 

ter cabimento. (VAZ, 2019: 218). 

 

No início do séc. XX, Paul Cézanne2 (1839-1906) iniciara uma leitura da Natureza através 

de sólidos geométricos, tais como cilindros, cones e esferas, abrindo caminho analítico 

para o Cubismo (TOSTÕES, 2006:95 apud VAZ, 2019: 220), num exercício de abstração da 

natureza e de figuras humanas. 

Assim, ocorre uma importante mudança de paradigma,  

(…) provocada pelo paulatino abandono da mimese da realidade e pela busca de 

novos tipos de expressão no mundo da máquina, da geometria, da matéria, da 

mente e dos sonhos, com o objetivo de romper e diluir as imagens convencionais 

do mundo para promover formas totalmente novas. (MONTANER, 2014:15)  

 

Para que este novo paradigma se concretizasse, o exercício da abstração assume importante 

papel para,  

(…) suplantar a mimese nas artes representativas: invenção, conceituação, 

simplificação, elementarismo, justaposição, fragmentação, interpenetração, 

simultaneidade, associação e colagem. (MONTANER, 2014:15) 

 

 

                                                           
1 As vanguardas representam um conjunto de movimentos artístico-culturais que ocorreram em diversos 
locais da Europa a partir do início do século XX, destacando-se o Expressionismo, o Fauvismo, o Cubismo, 
o Futurismo, o Dadaísmo, o Surrealismo. Influenciando de forma determinante a produção artística moderna 
mundial nomeadamente a pintura, escultura, arquitetura, literatura, cinema, teatro, música, entre outras 
formas de criação artística. 

2 Paul Cézanne (1839-1906), pintor francês, mentor da transição entre o impressionismo e o cubismo.   



Intervenção no Património Arquitetónico 
Espaço e lugar de reivindicação do Moderno 

 

49 
 

A transversalidade deste novo pensamento no meio artístico criativo levando a uma atitude 

permanente de, 

(…) questionamento sobre a própria materialidade e das possibilidades de 

desmaterialização: o plano e a composição, as linhas e as cores na pintura; as 

estruturas, os elementos e as formas geométricas puras na arquitetura. (MONTANER, 

2014:15) 

 

Desta forma a criação arquitetónica acolhia importantes influências e contributos de outras 

correntes criativas artísticas, nomeadamente da pintura, pelas obras de Picasso, Kandinsky, 

Piet Mondrian, da literatura por James Joyce, da música por Arnold Schonberg bem como 

da filosofia de Ludwig Wittgenstein, entre outras correntes de pensamento, que os arquitetos 

assumissem como determinantes para o seu exercício intelectual.                   

 

                           
Fig.1_cubismo les demoiselles d'avignon (1907) por Picasso    Fig.2_neoplasticismo por Piet Mondrian  

 

Por ventura, uma das principais características da criação arquitetónica está na forma dessa 

mesma criação, passando essencialmente a realizar-se em meio fechado, numa espécie de 

laboratório do artista – atelier, (…) como lugar de experimentação no reino puro do espírito 

e do intelecto (…) que experimenta novas técnicas, racionais e irracionais, (MONTANER, 

2014:16) afastando-se em definitivo do método clássico da mimese da realidade, de natureza 

antropomórfica, modelos puramente historicistas, de configurações ornamentais, entre 

outras manifestações tipicamente clássicas e tradicionais.  
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Importante contributo para este desiderato, a escola Bauhaus3, (…) para onde confluem 

artistas oriundos das mais heterogéneas correntes e onde uma nova visão cristaliza-se. 

(MONTANER, 2014:16).  

 

Aqui, encontram o ambiente propício para o desenvolvimento das suas atividades criativas 

artísticas, podendo trocar experiências bem como, 

(…) a criação de novas formas e a articulação de novos materiais sem nenhum 

condicionamento cultural, como se fossem seres primitivos, explorando a 

manipulação de novos materiais, inventando formas, encaixando texturas, 

montando imagens, recortando rótulos, e recriando máquinas. (MONTANER, 2014:16) 

 

Dada a longevidade temporal e a sua amplitude global, o movimento moderno adaptou-se 

às inúmeras circunstâncias quer sociais, quer locais, quer tecnológicas, conferindo-lhe uma 

maior riqueza multidisciplinar e universalidade. 

 

   Fig.3_Grafismo escola Bauhaus   

 

 

 

 

                                                           

3
 Escola Bauhaus fundada na Alemanha por Walter Gropius em 1919, precursora da criação artística, 

conjugando movimentos Arts & Crafts, Art Nouveau, da liga Deutsche Werkbund, da Escola de Artes e 
Ofícios de Weimar e da Escola de Arte de Weimar.  
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RACIONALISMO E FUNCIONALISMO 

 

Inspirado no método preconizado por René Descartes (Discurso do método), em que a 

razão era a única capaz de construir uma ciência segura que conduzisse à verdade, 

possibilitando certezas matemáticas, inserindo-se no contexto da matemática universal 

cartesiana, surge um dos aspetos mais importantes decorrentes do movimento moderno, a 

racionalidade analítica baseado em processos lógico-matemáticos, que sustentam o 

pensamento abstrato. (MONTANER, 2014:58)  

Desta forma, a abstração na arte, permite a arquitetura adotar formas elementares e cúbicas, 

bem como a cidade zonificada em funções.  

Na arquitetura do movimento moderno, o racionalismo impele ao funcionalismo, dado que 

a forma é resultado da função, nomeadamente pelo programa a responder, pelos materiais 

a utilizar, bem como qualquer contexto determinante.  

O contributo recebido pelas vanguardas, permite à arquitetura a experimentação e 

utilização de entidades elementares e abstratas advindas da decomposição das figuras da 

arte e da própria arquitetura, nomeadamente, de Piet Mondrian, Wassily Kandinsky, bem 

como de outros autores que publicavam na revista De Stijl.4 

 

Em resultado deste exercício de abstração decorrente destas vanguardas, e da 

implementação do neoplasticismo, surge a casa Rietveld-Schoroder de Gerrit Reitveld, 

verdadeiro exemplo de uma atitude de decomposição e elementarismo do racionalismo, 

influenciando de igual modo, a forma urbana das cidades, segregando as diferentes funções 

da mesma, sendo apenas ligadas por vias de comunicação, numa lógica geométrica 

cartesiana, assemelhando-se à dinâmica de uma máquina produtiva.  

 

Esta atitude racionalista de pensar a cidade, tem como objetivo, desmontar a imensa 

complexidade da cidade, decompondo-a em estruturas designadas por estruturas formais e 

funcionais simples.   

 

                                                           

4
 Revista com origem na Holanda, fundada por Piet Mondriaan e Theo van Doesburg em 1917, onde 

publicavam produções relativas à corrente estética do neoplasticismo, utilizada por artistas e arquitetos, que 
defendiam a pura abstração, resumindo o seu trabalho a linhas horizontais e verticais, bem como a utilização 
de cores primárias. 
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Fig.4_Ilustração casa Rietveld Schröder (1924)  Fig. 5_Ilustração esquema Mies van der Rohe 

 

Assim, com o objetivo de obter uma ordem racional, através do elementarismo baseado 

numa decomposição cartesiana dos vários elementos compositivos, é realizado o exercício 

da abstração, o recurso à razão e no funcionamento dinâmico da máquina produtiva. 

 

Com o fim da Segunda Grande Guerra (1945), e em consequência dos acontecimentos 

preconizados pela devastação territorial e humana que ocorrera, uma nova dimensão social 

relacionada com o Existencialismo, norteada pelos Direitos fundamentais do Homem, passa 

a dominar as preocupações de âmbito social, acabando por influenciar o exercício da 

atividade arquitetónica.  

Os CIAM 5, começam a ser palco de maiores discussões motivadas por esta nova dimensão, 

nomeadamente no IX CIAM de 1953 realizado em França, protagonizado por um grupo de 

jovens arquitetos denominados por Team X 6, surge trazendo uma nova perspetiva à 

arquitetura, (…)  cansados dos discursos de uma universalização da arquitetura ligado à 

indústria que nunca se cumpriu, exigiam agora a aceitação do conceito de “identidade”, 

respeito pela individualização e da regionalização em arquitetura (VAZ, 2019:298).  

 

Jacob Bakema7 (1914-1981) refere a importância do papel da arquitetura em assumir uma 

(…) intención fundamental “sea la de estimular el crescimiento espiritual del hombre.”  

 

                                                           

5
 CIAM – Congresso internacional da Arquitetura Moderna, consistia na organização de conferências, em que 

arquitetos de várias nacionalidades da cena internacional debatiam problemas da arquitetura moderna, bem 
como as linhas de pensamento do movimento moderno. 
 

6 O Team X era formado pelos arquitetos Alison e Peter Smithson, bem como Aldo van Eyck, Jacob Bakema, 
George Candilis, Shadrach Woods, John Voelcker, William Howell e R. Gutmann. 
 
7
 Jacob Bakema (1914-1981) arquiteto holandês, responsável pela recuperação da cidade de Roterdão após 

a Segunda Grande Guerra. 
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Inicia-se desta forma uma nova transformação conceptual que dominará a próxima década 

alicerçada em, 

(…) Los nuevos términos del linguaje del Existencialismo – Humanismo, 

emociones, crescimiento espiritual, autentico, válido … - han hecho su aparición 

en escena. Su aplicación al discurso de la arquitectura empieza a empapar los 

textos de los autores permeables al nuevo clima cultural (SOLÀ-MORALES, 1995:46). 

 

Estes ideais acabam por ter aceitação no X CIAM (1956), legitimando a complexidade da 

vida urbana, o direito à pluralidade cultural, aos modelos de vizinhança. (Vaz, 2019:298).  

A confirmação desta nova geração de arquitetos, designada, 

(…) de terceira via que re-inicia o processo de relação com o contexto sem medo 

da história. […] o método moderno é plenamente adaptado, isto é, numa verdadeira 

perspetiva de modernidade que não pode ser parada no tempo. (TOSTÕES, 2015:587 

apud VAZ, 2019:298). 

 

Em Dubrovnik (1956)8, (…) un nuevo concepto clave se coloca en el centro de la reflexión 

de los arquitetos y urbanistas: identidade (SOLÀ-MORALES, 1995:47).  

 

A intensão de aproximar a criação arquitetónica com a vida real das pessoas, tornando-a 

mais humanista, permite a apresentação pelo Team X a partir de, 

(…) sistemas formais complexos e de grande escala, capazes de se adaptar à 

realidade existente da cidade e da paisagem, conduzindo essencialmente a dois 

tipos de lógica, descobertas sucessivamente: os clusters e os mat-buldings, que 

surgiram de uma evolução formal das articulações e interseções próprias da 

arquitetura moderna. (MONTANER, 2015: 92) 

 

                                                           

8
 Dubrovnik – Croácia, ex-Jugoslávia, local onde se realizou o X CIAM na Galeria de Arte Moderna, de 3 a 

13 de Agosto de 1956 contando com a presença de cerca de 250 participantes de 15 países. 
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A identidade e o carácter do lugar passam a fazer parte integrante do pensamento e criação 

arquitetónica, com vista à expressividade individual, utilizando referências dos sítios e da 

real necessidade das pessoas. 

 

Os princípios mais rígidos que caracterizavam a visão universalista do movimento moderno 

acabam por apreender e desejar contributos das especificidades circunstanciais de cada 

lugar, sendo determinantes para a criação arquitetónica, revelando-se com “ar fresco” para 

a arquitetura do moderno, sobretudo na Europa.  

 

No entanto, nos Estados Unidos da América, a corrente mais internacional modernista – 

International Style 9, mantem-se radicalizando-se, influenciada sobretudo pelos arquitetos 

mais importantes da designada segunda geração, que mantem aí a sua atividade, 

concretizando obras de grandes edifícios esplendorosos em aço e vidro nas grandes cidades 

americanas. 

                                                           

9
 International style, corrente do movimento moderno que surge principalmente depois da Segunda Guerra 

Mundial, com a atuação de importantes nomes da arquitetura a desenvolverem os seus trabalhos, 
nomeadamente Mies van der Rohe, Walter Gropius, Le Corbusier, entre outros. Aproveitando os importantes 
avanços tecnológicos dos materiais e dos sistemas construtivos, os arquitetos encontram as condições 
necessárias para desenvolverem os seus conceitos em prol da criação da criatividade e criação arquitetónica. 
Mies van der Rohe, (…) ao longo da sua experiência americana seguira insistindo nos seus dois tipos 
arquitetónicos preferidos: o pavilhão e o arranha-céus transparente. Os paradigmas do primeiro tipo são 
concretizados inicialmente no pavilhão da Alemanha para a exposição de Barcelona (1929) e na casa de 
Tugendhat (1928-1930) (…) o segundo tipo foi desenvolvido a partir das premissas plásticas de seus projetos 
não realizados em Berlim (…) e culminou nos edifícios construídos na América do Norte e Canadá, tais como 
os apartamentos de Lake Shore Drive, em Chicago (1950-1951) (Montaner, 2014:22) 

Fig. 6_ Alison e Peter Smithson – primeiro esboço 
de um cluster (1952) 

Fig. 7_ Alison e Peter Smithson, cluster, concurso 
Berlin Hauptstadt, Alemanha (1957) 
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Após 1965, com o desaparecimento de importantes figuras como Le Corbusier, Mies van 

der Rohe e Walter Gropius (…) a retidão e ortodoxia racionalistas são cada vez mais 

serenadas, também pelo contexto epistemológico. (VAZ, 2019:341).  

 

A realidade desse momento, trás um novo paradigma emergente em contraponto com o 

dominante, reconhecendo-se a,  

(…) validade da criação empírica ou de uma realidade do passado como fonte de 

conhecimento para o presente e futuro, passíveis de contribuir para um 

conhecimento científico, não no sentido moderno/racional do termo, mas sim pós-

moderno composto por diversas racionalidades. (VAZ, 2019:342). 

 

Este novo paradigma é ainda mais reforçado pelas inúmeras fragilidades sobretudo nas 

teorias urbanísticas de zonamento e das escolhas tipológicas funcionalistas, levando 

designadamente à segregação social, e ao seu descontentamento, que aconteceu 

nomeadamente no bairro Pruitt-Igoe (1952-1955), em St. Louis de projetado por Minoru 

Yamasaki.  

 

 

Fig. 8_” Duck and Decorated Shed” Venturi, Scott Brown, Izenour 1971 
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O ESPAÇO E O LUGAR ENQUANTO CONCEITO 

 

Com o movimento moderno, os conceitos de lugar e espaço ganham uma nova perspetiva 

bem mais desenvolvida superando o antigo paradigma de mimese e o estático, deixando 

influenciar-se pelas vanguardas, numa perspetiva com vista a (…) um espaço livre, fluído, 

leve, contínuo, aberto, infinito, secularizado, transparente, abstrato, indiferenciado 

newtoniano, (MONTANER, 2014:29) passando a incorporar o fator “espaço-tempo”, numa clara 

associação com as questões da ciência, nomeadamente a física e a teoria da relatividade de 

Einstein. 

Neste particular, o tema do lugar na arquitetura assume uma preponderância de grandeza 

ímpar, nomeadamente para autores como Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto. Para estes 

autores, a “cultura do organicismo”, permite dar expressão da relação da arquitetura com o 

lugar, em contraponto com a conceptualização mais espacial e mecanizada dominante do 

modernismo internacional. 

Frank Lloyd Wright, assume o seu pioneirismo neste estilo de arquitetura em permanente 

relação com a natureza do lugar, deixando-se influenciar com a atmosfera orgânica, 

baseando,  

(…) os seus princípios em tramas geométricas poligonais, relacionando a obra com 

o entorno natural, modelando o espaço segundo o programa funcional e utilizando 

materiais tradicionais. (MONTANER, 2014:35) 

 

A ligação com o meio natural é assumidamente a fonte de inspiração para as suas criações 

arquitetónicas, numa busca permanente entre a relação perfeita de uma expressão moderna 

compatível com a organicidade presente no lugar, evitando contradições entre ambas – a 

natureza e a obra. 

O exemplo da casa kaufmann ou casa da cascata, em que a influência da natureza presente 

no lugar, determina as formas e a organização dos espaços, bem como a ligação dos grandes 

balanços em betão armado, afirmam em horizontalidade sobre os elementos da natureza 

presentes no lugar.  
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O entrosamento da arquitetura e a natureza do lugar é também vincado na linguagem 

transmitida pela materialidade cuidadosamente selecionada, nomeadamente a pedra e a 

madeira, permitindo que estes atravessem através dos elementos construtivos o exterior 

para o interior, criando uma continuidade desse ambiente, apenas filtrado pelas grandes 

aberturas envidraçadas, numa espécie de molduras permanentes pintadas pela natureza 

envolta. No entanto, a relação do lugar e a arquitetura é reconfirmada em definitivo, na 

chamada terceira geração do movimento moderno, nomeadamente por Luís Barragán,10 

Fernando Távora, Louis Kahn 11, entre outros. Esta ideia da conceção arquitetónica a partir 

da atuação sobre uma circunstância preexistente, surge simultaneamente pelo interesse na 

arquitetura vernacular e de uma sensibilidade pelo lugar. Távora utiliza esta ideia com 

muita mestria, (…) sugerindo uma arquitetura moderna sabiamente adaptada à paisagem 

e brilhantemente qualificada por objetos artesanais. (MONTANER, 2014:39).  

 

Esta especial sensibilidade pelo conceito do lugar, não será alheio ao facto da sua 

participação no estudo realizado à Arquitetura Popular em Portugal, (…) no qual Távora 

intervém com um espírito racionalista e contemporâneo que busca apreender a 

funcionalidade, a beleza e o saber técnico da arquitetura popular, sem qualquer nostalgia, 

anacronismo ou populismo. (MONTANER, 2014:40) 

 

       
Fig.9_ Casa em Muuratsalo de Alvar Aalto (1953)       

 

 

                                                           

10
 Luís Ramiro Barragán Morfin, (1902-1988), arquiteto mexicano, prémio Pritzker em 1980. 

 

11
 Louis Isadore Kahn, (1901-1974), arquiteto nasceu na Estónia, radicando-se na cidade de Filadelfia – 

Estados Unidos da América (1914). 

Fig.10_ Casa da Cascata de Frank L Wright 
(1934) 
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LINGUAGENS DA MATERIALIDADE E SISTEMAS CONSTRUTIVOS 

 

O racionalismo arquitetónico, fundamentado em metodologias de natureza científica, com 

vista á organização funcional, acontece pela admirável dinâmica e organização trazida 

pelas máquinas. 

Esta postura sobre a criação arquitetónica, resulta em espaços radicalmente despojados de 

ornamentação, tal como (…) Adolf Loos 12 descreve a ornamentação como um resquício 

irracional e vê na ornamentação um impulso mimético contrário à objetivação racional 

(MONTANER, 2014:59) 

 

Para obter estes espaços radicalmente abstratos e despojados de ornatos, necessariamente 

a estrutura e os sistemas construtivos contribuíram decisivamente para este desiderato.  

O protótipo de Le Corbusier da casa Dom-inó, inicia os primeiros ensaios de uma estrutura 

construtiva básica, composta por lajes e pilares pré-fabricados, deixando a planta livre, bem 

como a fachada liberta da estrutura porticada, concebendo um espaço límpido, permitindo 

tirar partido das aberturas e estabelecer relações com o exterior. 

 

 

 

Fig. 11_Desenho módulo Dom-inó – Le Corbusier 

 

 

 

                                                           

12
 Adolf Franz Karl Viktor Maria Loos, (1870-1933), arquiteto natural de Brno, República Checa, exercendo 

a sua atividade essencialmente na Áustria.  
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Outros exemplos surgem, nomeadamente na fábrica Van Nelle, em Roterdão – Holanda, 

onde esta arquitetura racional e funcional levada ao extremo permite, o aparecimento de 

volumes com altura variáveis, em função da necessidade produtiva, e conexões/corredores 

que estabelecem as ligações entre as várias zonas do conjunto dos edifícios. 

De igual modo, a criação de plantas totalmente livres disponíveis para a laboração, bem 

como a total transparência das suas fachadas. O sanatório de Zonnestraal, pela sua 

especificidade funcional e tipológica, foi projetado com o objetivo de responder 

eficazmente a esta solicitude. Assim, a forma plástica da arquitetura racionalista, obtida a 

partir de um sistema construtivo de pórticos em betão armado, relevando o protagonismo 

dos elementos em betão armado em balanço, bem como, fachadas absolutamente 

transparentes graças às enormes aberturas apenas compostas por uma simples caixilharia 

metálica e vidro, cumprindo desta forma a necessidade de entrada abundante de luz e ar.  

 

   
Fig.12_ Fábrica Van Nelle (1925-131)                Fig.13_ Sanatório de Zonnnestraal (1928) 

 

A relação do conjunto edificado com o sítio, cumpre de igual modo a função pré-

estabelecida (…) recebendo a energia do bosque que o rodeia, convertendo-se em uma 

espécie de geometria espetacular que reflete sempre a natureza através da sua própria 

transparência e leveza. (MONTANER, 2014:61) 

A demonstração do racionalismo enquanto processo de pensamento, materializado em 

arquitetura concreta. Radicalizando, a arquitetura racionalista realça o método baseado no 

rigor, sistematização organizacional e aplicação de materiais produzidos em série, em 

contraponto com a intuição e a improvisação.  
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Neste particular, os avanços dos cálculos estruturais, a fabricação das estruturas metálicas 

e outras novas tecnologias estruturais conhecem avanços importantes, que contribuem 

afincadamente para esta criação arquitetónica. 

No entanto, e com o evoluir da história, este método racional, vai conhecendo 

metamorfoses e assume uma certa pluralidade, pelo que o seguimento da tendência baseada 

em métodos de natureza empírica foi-se assumindo.  

Desta forma, a arquitetura permite a aceitação de duas tendências. Por um lado, o método 

mais racionalista, que utiliza toda a bagagem e disponibilidade que a tecnologia permite e 

oferece, ostentando a ousadia das formas marcantes, nomeadamente em torres de enormes 

fachadas de cortina de vidro, entre outras que desafiam a própria realidade, numa tendência 

evidenciada pelo international style. 

Por outro lado, a aceitação da consciência da importância do contexto do sitio e as relações 

que a obra pode fruir.  

A sensibilidade pelo gosto do lugar, como influência na conceção arquitetónica, sendo 

notória no pós-guerra (1945), na chamada terceira geração do movimento moderno, 

sublinhada pela importância da salvaguarda da diversidade cultural, nomeadamente dos 

conhecimentos empíricos relevantes de cada lugar. O recurso aos materiais locais, a 

utilização de métodos e sistemas construtivos originais do local, representa de igual modo 

uma forma de salvaguarda de um conjunto de valores culturais vernaculares, evidenciada 

por uma tendência de arquitetura orgânica.  

Assim, o modernismo acaba por assumir diferentes dimensões de conceção arquitetónica, 

de diferentes linguagens, que lhe confere uma riqueza e importância ímpar na história da 

arquitetura.  

                                      
Fig.14_ Torre Pirelli (1958)                   Fig.15_ Casa de Ofir (1953) 
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA INTERVENÇÃO E SALVAGUARDA 

 

Do vasto legado deixado pelo Movimento Moderno, reconhecido que nem todo o conjunto 

edificado pode ser classificado como Património, quais os critérios para seleção e para 

intervenção e sua importância? 

 

A seleção do património do Movimento moderno a intervencionar tem por base duas ideias 

principais, tal com referido por Ricardo Bak Gordon13 “a preservação pura”, em que a 

manutenção da função original é mantida, ou então pela alteração de função, em que o 

programa original sofre algumas alterações ou é alterado completamente.  

A seleção do conjunto edificado a intervir tem por base aquele que dispõe de,  

(…) condições de renovar a sua vida, ou seja, as estruturas que são capazes, que 

prometem, poder receber novos usos, novos habitantes, novas utilizações, ou então 

manter as suas utilizações originais, mas renovando-se.14  

 

A importância da manutenção deste património “ativo” e ainda disponível para as pessoas 

é a verdadeira forma de passagem geracional enquanto herança, (…) na forma como ela 

ainda faz parte da nossa vida diária e faz parte da grande infraestrutura da cidade que 

habitamos.15 

Em suma, a seleção das obras a intervir com vista à sua salvaguarda, assenta 

fundamentalmente no reconhecimento enquanto valor arquitetónico, bem como na sua 

resiliência enquanto capacidade de utilização, quer mantendo o uso original quer na 

capacidade de receber um novo programa de forma parcial ou total. 

 

                                                           

13
 Ricardo Bak Gordon, arquiteto diplomado pela FAUTL (1990), frequentou a FAUP e o Instituto Politécnico 

de Milão. Professor convidado no Mestrado integrado em Arquitetura do IST Lisboa, e Visiting Teacher na 
Universidade Camilo José Cela de Madrid. Representante de Portugal na Bienal de Veneza de 2010, 
juntamente com Álvaro Siza Vieira, Carrilho da Graça e Aires Mateus. Autor do Pavilhão de Portugal na 
Expo Zaragoça 2008, bem como da Bienal de S. Paulo (2007) e Projeto expositivo da primeira Trienal 
Internacional de arquitetura de Lisboa (2007). Desde 2000, coordenador do atelier Bak Gordon Arquitetos. 
(GORDON, 2011:3) 
 

14 Ana TOSTÕES - O Património Moderno (22-10-2016) - Encontros Com o Património. [S.I.]: TSF. Podcast. 
Disponível em: https://www.tsf.pt/programa/encontros-com-o-patrimonio/emissao/22-10-2016-
5449948.html 
 

15 Zara FERREIRA - O Património Moderno (22-10-2016) - Encontros Com o Património. [S.I.]: TSF. Podcast. 
Disponível em: www.tsf.pt/Programas/programa.aspx?content_ id=918070&audio_id=1815499 



Intervenção no Património Arquitetónico 
Espaço e lugar de reivindicação do Moderno 

 

62 
 

Por ventura a forma de intervenção não é consensual para um estado patrimonial que por 

vezes surge danificado, deteriorado, e ou disfuncional. 

A seleção patrimonial implica que estas estruturas vindas do passado e herdadas como tal, 

sejam publicamente reconhecidas enquanto recursos culturais do presente – “socio-

insubstituíveis”. Tornando-os combinação de matéria e significado “especialmente dignos” 

de passarem às gerações futuras.  

Embora esta catalogação de valores tangíveis e intangíveis imputados a estas estruturas 

incumbidas de um testemunho que o autor deixa e perdura no tempo solitariamente 

entregues a si próprios, não seja consensual.  

 

A especificidade da intervenção aos edifícios do movimento moderno é entendível pelo 

risco de por vezes ser de alguma forma negligenciado no sentido de ser entendido como de 

pouco valor, por ser mais recente.  

 

A intervenção no edificado do Movimento Moderno, assume uma certa especificidade pelo 

facto de ainda não existir uma forte consciencialização do seu valor enquanto Património, 

sendo por vezes descurado, podendo levar a intervenções desmesuradas.  

 

Pelas suas características, as reflexões sobre as questões que estes edifícios encerram é 

diferente dos edifícios de épocas mais antigas, devendo ser entendidas como próprias. 

São assim tarefas primordiais e urgentes o levantamento e conhecimento 

aprofundado deste universo e sua divulgação e a um público cada vez mais 

alargado, sob pena de uma perda irreversível para o património. (LACERDA, 2004:16) 

 

A problemática de fundo da intervenção deste património do moderno não,  

(...) coloca questões estruturalmente diferentes das relativas ao património 

histórico, na medida em que quando nos referimos a matéria patrimonial falamos 

de um discurso universal com especificidades tipológicas, linguísticas e 

construtivas próprias de cada época. (COSTA, 1996:197) apud, TOSTÕES, 2015:17). 
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No entanto, os critérios de intervenção neste conjunto edificado do movimento moderno 

são necessariamente diferentes dos demais, desde logo pelos valores diferenciadores e pela 

condição de “quase” novo.  

Das intervenções deve resultar a ideia clara que transparece de um edificado mais recente, 

ou seja o aspeto moderno, (…) que acabam por ainda se confundir com a produção atual. 

(LACERDA, 2004:16) 

 

A necessidade de, (…) uma atualização permanente das características da sua imagem, 

uma manutenção permanente ou mesmo quase um restauro permanente, para que possa, 

assim, manter a sua condição de novo, de moderno, e possa desta forma, ser 

permanentemente reconhecido e rememorado com tal. (LACERDA, 2004:16) 

 

Temas como materiais e tecnologias de reutilização, transformação espaciais e 

funcionais, bem como atualização de legislação, fazem parte da agenda 

contemporânea. (TOSTÕES, 2015:18) 

 

Para Wessel de Jonge16, uma visão alargada que permita perceber todas as dimensões 

conceptuais do movimento moderno, de forma a (…) permitir uma intervenção 

qualificada, informada e esclarecida. (TOSTÕES, 2015:18) 

 

Outras das questões prementes relacionadas com a intervenção neste património do 

movimento moderno prende-se com as questões da sustentabilidade.  

 

 

 

                                                           

16
 Wessel de Jonge (1957) diplomado na Faculdade de Arquitetura e Ambiente Construído na Universidade 

de Tecnologia de Delft em 1985, Holanda. Durante a sua formação como investigador na Universidade de 
Tecnologia de Delft e Universidade de Tecnologia de Eindhoven, dedicou-se à pesquisa da arquitetura do 
início do século XX, nomeadamente na preservação e reutilização de edifícios. É co-fundador da 
DOCOMOMO International. Como arquiteto investigou a intervenção do Pavilhão da Bienal de Gerrit 
Rietveld em Veneza de 1953-1954. O seu atelier foi responsável pela intervenção no antigo Sanatório 
Zonnestraal de 1928-31 (com Bierman Henket Architects), o planeamento e coordenação da conversão da 
Fábrica Van Nelle em Roterdão (1928-31) e as antigas Escolas Técnicas de Groningen (1923), a intervenção 
do armazém St.Jobs (1914) e o edifício HUF (1953) em Roterdão, a reconversão do Edifício de Segurança 
Social GAK (1959) entre outros. A Fábrica Van Nelle foi inscrita na lista do Património Mundial da UNESCO 
em junho de 2014. Wessel de Jonge Architects é um parceiro em vários projetos em Bruxelas e Antuérpia, e 
envolvido com a revitalização do Estádio Olímpico de 1938 em Helsínquia. 
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E em boa verdade, esta questão sempre esteve presente desde o início, uma vez que, 

(…) o movimento moderno sempre procurou eficiência, economia e uma utilização 

eficiente dos materiais, através de uma abordagem de projeto que incorpora 

inteligência com poupança de recursos, com base numa primazia absoluta do 

processo (de acordo com GROPIUS, 1995: 3) em relação ao estilo. (TOSTÕES, 2015:18) 

 

O objetivo desta temática da intervenção, é trazer a debate estas relações de salvaguarda do 

património com restrições económicas e energéticas, numa perspetiva de estratégia global 

para o futuro,  

(…) a fim de cumprir um dos propósitos do movimento moderno: a noção de um 

método baseado numa ideia de arquitetura global ou de uma gesamtkunstwerk 

como a garantia de uma melhor vida para todos. (TOSTÕES, 2015:18) 
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ABORDAGEM HISTÓRICA REFERENCIAL DA METODOLOGIA CONTEMPORÂNEA 

 

Como realizar intervenções, considerando os princípios universalmente aceites de 

intervenção no património do Movimento Moderno? 

 

Da estratégia de intervenção num determinado edifício ou conjunto edificado, com 

reconhecido valor patrimonial, deve resultar a salvaguarda do seu significado cultural 

nomeadamente os seus valores que sustentam a sua autenticidade e integridade.  

 

No entanto esta tarefa não se augura fácil, dada a necessidade de perceber até onde é 

possível intervir (…) desde logo a da conciliação entre a “autenticidade” da recuperação 

e a “necessidade” de re-uso, capaz de assegurar a manutenção das estruturas ou garantir 

um papel ativo na revitalização de um ambiente urbano. (AGUIAR, 2005:7) 

 

A tarefa de intervir numa determinada pré-existência reveste-se na,  

(…) responsabilidade disciplinar e cultural e a capacidade de síntese, tudo o que 

significa dominar os capítulos da segurança, da garantia de condições de conforto, 

da satisfação e da disponibilidade de sistemas e redes ocultas que garantam 

funcionalidades, tão variáveis como precisas, e ao mesmo tempo garantir a 

conservação do que é essencial enquanto valor cultural – o que circunscreve um 

dos mais difíceis exercícios de projeto e de capacidade crítica (que sempre informa 

o restauro) que conheço. (AGUIAR in VAZ, 2019:8) 

 

Na realidade o desiderato no encontro do equilíbrio nesta (…)  decisiva relação entre as 

exigências específicas dos usos contemporâneos e de desempenho, e as capacidades 

possíveis dos espaços e das construções de grande valor cultural que herdamos. (AGUIAR IN 

 VAZ, 2019:8), reveste a ação arquitetónica numa das atividades mais exigentes que o 

arquiteto pode encontrar.  
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A evolução histórica na intervenção patrimonial, tem longa data, sofrendo sucessivas 

mutações paradigmáticas, tal como a ciência, numa atitude de “tentativa e erro”, numa 

perspetiva de experimentalismo de reflexão e tendências constantes.  

 

Na Europa dos finais do século XVIII, regista-se a coexistência de duas doutrinas de 

intervenção no património, num contexto de aporia metodológica: (…) uma, 

intervencionista, predomina no conjunto dos países europeus; a outra, anti-

intervencionista, é sobretudo característica da Inglaterra. (CHOAY, 2018:158) 

 

Assim, o movimento restauro estilístico na França oitocentista pelas mãos de Viollet-le-

Duc, proporciona, o aparecimento em contraponto o movimento restauro romântico 

defendido por Jonh Ruskin na Inglaterra.  

 

Para Viollet-le-Duc (…) a procura do estilo unitário legitimou a remoção das mais valias 

arquitetónicas acrescentadas aos monumentos medievais ou tardo-medievais franceses, 

pela cultura renascentista, barroca e neoclássica. (AGUIAR, 2005:40). Com o intuito de 

encontrar unicamente, uma unidade formal estilística do edifício. A linha doutrinaria de 

Viollet-le-Duc e seus seguidores baseia-se numa intervenção completa do objeto ou 

edifício, ou seja, o conjunto de ações sobre o objeto ou o edifício, deve restabelece-lo 

completamente, mesmo que daí resulte uma outra obra que pouco ou nada tenha que ver 

com a inicial.  

Exemplos deste tipo de intervencionismo, arbitrário, temos: (…) fachada gótica inventada 

da Catedral de Clermont-Ferrand, coruchéus acrescentados a Notre Dame de Paris e à 

Sainte-Chappelle, esculturas destruídas ou mutiladas substituídas por cópias, 

reconstituições do castelo de Perrifonds, reconstituições compósitas das partes superiores 

da igreja de Saint-Sermin em Toulouse. (CHOAY, 2018:160) 

 

A doutrina postulada por Viollet-le-Duc, gozava de uma certa hegemonia na Europa apesar 

da doutrina de intervenção defendida por Jonh Ruskin em Inglaterra. 
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Para Jonh Ruskin e seu percursor William Morris (…) as marcas do tempo fazem parte da 

essência do monumento. (…) defendendo intransigentemente a importância da 

salvaguarda da herança arquitetónica do passado. (AGUIAR, 2005:43) 

A posição de Ruskin e Morris, enquadra-se numa perspetiva absolutamente historicista, 

fundamentada na (…)  preservação da matéria original dos monumentos, de onde, extraía 

a matéria simbólica e onde encontrava a verdade edificada. (VAZ, 2019:160) 

 

A conceção do monumento histórico, permite a defesa de um anti-intervencionista radical, 

em que (…) as marcas que o tempo imprimiu sobre elas fazem parte da sua essência. 

(CHOAY, 2018:159) 

 

Para Ruskin e Morris, as ações de intervenção sobre (…) um objeto ou um edifício é ferir 

a autenticidade que constitui o seu próprio sentido. (CHOAY, 2018:160) 

No entanto, admitem que se possa intervir numa perspetiva de consolidação, na condição 

que essa ação seja manifestamente impercetível. 

            
Fig.16_ Pintura Jonh Ruskin Casa Loredan, Veneza    Fig.17_ Pintura Jonh Ruskin, Veneza 
 

Por sua vez, o restauro histórico defendido por Luca Beltrami, postulava que a 

reconstrução devia ser objetiva e suportada/fundamentada por documentação histórica, 

obrigando a um estudo aprofundado do edifício e as suas evoluções temporais. A sua 

objetividade admitia o uso de novos materiais e eventualmente sistemas construtivos 

inovadores, sem que fosse colocada em causa o caráter do edifício. 
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Mais tarde, nos finais do século XIX, motivados pelo avanço da arqueologia e da história 

da arte, a teoria de Viollet-le-Duc, é cada vez mais colocada em dúvida, sobretudo pelo 

aparecimento do movimento mais moderado e mais questionante, designado por restauro 

filosófico preconizado por Camilo Boito, que tal como Viollet-le-Duc (…) acreditava na 

reutilização para a salvaguarda dos monumentos. (AGUIAR, 2005:47). No entanto, procurava 

conjugar a preservação numa perspetiva mais conservadora, com (…) as práticas mais 

positivistas de restauro, condicionando estas últimas à total garantia de reposição da 

autenticidade histórica e arquitetónica do monumento. (AGUIAR, 2005:47) 

A sua contribuição para esta temática foi importante no sentido da definição clara de linhas 

gerais,  

(…) de uma nova teoria da conservação suficientemente sólida para assegurar a 

preservação dos valores históricos, espirituais e estéticos dos edifícios, mas 

permitindo também abrir lugar à reutilização contemporânea do monumento. 

(AGUIAR, 2005:48) 

 

Em 1902, Alois Riegl ao dirigir a comissão austríaca dos monumentos históricos lança 

importantes contributos de pensamento (…) da primeira interpretação da conservação dos 

monumentos de acordo com uma teoria dos valores. (AGUIAR, 2005:49) 

Define duas categorias principais de valores: os valores de memória, relacionados com o 

passado e os valores de contemporaneidade, relativos ao presente. 

 

Gustavo Giovannoni, no designado restauro científico, (…) realça a importância das 

relações contextuais que os monumentos travam com o sítio da sua implantação, com a 

arquitetura e o urbanismo da sua envolvente. (AGUIAR, 2005:50) 

Giovannoni defende o princípio da intervenção mínima, por entender que a renovação de 

acordo com paradigmas arquitetónicos contemporâneos, afetam drasticamente os valores 

da autenticidade dos monumentos, enquanto documentos históricos e enquanto obras de 

arte.  

Giovannoni recupera a linha de pensamento de Boito definindo cinco princípios de 

intervenção, sequenciando-os de forma hierárquica e de prioridade: (…) (i) à consolidação, 

seguir-se-ia (ii) a recomposição, só depois (iii) a remoção de acrescentos ou desmontagem 

de partes não originais, finalmente (iv) o complemento, e, num significativo último lugar, 

(v) a inovação. (AGUIAR, 2005:50) 
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Giovannoni contribui afincadamente para a resolução de problemas urbanísticos dos 

núcleos urbanos históricos, propondo a possibilidade da salvaguarda destes, em 

contraponto com os higienistas, (…) através da realização de intervenções localizadas, por 

exemplo, procedendo a demolições seletivas que possam gerar melhores condições 

ambientais. (AGUIAR, 2005:51) 

 

Giovannoni participa ativamente na redação da Carta de Atenas de 1931, influenciando 

determinantemente o surgimento da Carta del Restauro ainda no mesmo ano, postulando 

os princípios base de uma nova visão sobre a prática do restauro.  

O conceito de património sai reforçado, passando a incluir além das obras de arte, as 

resultantes da ciência e da técnica. Este documento embora sem força de lei, defende a 

prevalência jurídica do direito público em detrimento do direito privado na gestão dos 

monumentos enquanto património reconhecido. 

 

Cesari Brandi, Roberto Pane e Renato Bonelli surgem como principais medianeiros do 

designado restauro crítico.  

Em resultado da controversa ação expedita, resultante da necessidade da reconstrução 

rápida das cidades mais afetadas pela destruição causada pela 2.º Guerra, foi necessário 

rever as teorias de restauro da altura nomeadamente as postuladas por Giovannoni e Boito.  

Desta forma, em 1964 é redigida uma nova Carta de Veneza, influenciada 

determinantemente pela Teoria del Restauro defendida por Cesari Brandi em 1963.  

Com esta nova linha de pensamento, muito mais abrangente, permite a redação de uma 

nova Carta del Restauro em 1972, bem como as bases para os critérios de intervenção 

postulados nas cartas e documentos atuais. 

 

Assim, pela Carta de Atenas de 1931, foram recomendados os primeiros princípios de 

salvaguarda do restauro de monumentos. 

 

Também em Atenas, no ano de 1933, pelo CIAM, estabelece princípios de conceção urbana 

moderna, em que (…) O emprego de estilos do passado, sob pretexto estético, nas 

construções novas erguidas em zonas históricas, tem consequências nefastas. (LOPES E 

CORREIA, 2014:67)  
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Estabelece uma ideia mais radicalizada, de uma certa “higienização urbana” 

compreensível, dados os problemas de salubridade que as cidades sofreram nessa época, 

pelo crescimento desenfreado, pela revolução industrial em curso. 

 

Em 1964 surge a Carta de Veneza, estabelecendo uma nova visão sobre a conservação e o 

restauro de monumentos e sítios. Uma perspetiva mais integradora e evolutiva da Carta de 

Atenas de 1931, considerando os (…) monumentos como um património comum, (…) 

reconhecendo (…) a responsabilidade coletiva pela sua salvaguarda para as gerações 

futuras e aspira simultaneamente, a transmiti-los com toda a riqueza da sua autenticidade. 

(LOPES E CORREIA, 2014:67) 

 

Mais tarde, o Concelho da Europa em Estrasburgo, em 1991, estabelece um conjunto de 

recomendações aos seus Estados membros sobre a proteção específica do Património 

arquitetónico do século XX, onde se insere o Movimento Moderno. 

A denominada Recomendação n.º R(91)13, reforça o estabelecido pela Convenção Cultural 

Europeia de Paris de 1954, a Resolução 813 sobre a Arquitetura contemporânea da 

Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa de 1983, bem como a Convenção para a 

Salvaguarda do Património arquitetónico da Europa de Granada em 1985, estabelecendo 

em definitivo o lançamento do debate sobre a problemática da salvaguarda do património 

arquitetónico do século XX, onde predomina o Movimento Moderno.  

 

Reconhece em primeira instância  

(…) que a arquitetura do séc. XX faz parte integrante do património histórico da 

Europa, e que a salvaguarda e valorização dos seus elementos mais significativos, 

respondem aos mesmos objetivos e aos mesmos princípios que os da conservação 

do património arquitetónico no seu conjunto. (LOPES E CORREIA, 2014:285) 

 

Recomenda desta forma aos governos dos Estados membros o desenvolvimento de 

estratégias para a identificação, estudo, proteção, conservação, restauro e divulgação da 

arquitetura do século XX. (LOPES E CORREIA, 2014:285) 
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Existem organizações internacionais que promovem, organizam, catalogam e publicitam 

todo o tipo de informação relevante para a discussão da forma de intervenção e salvaguarda 

do património arquitetónico do século XX, nomeadamente o movimento moderno.  

 

Atualmente, o ICOMOS fundado em 1965 em Varsóvia, na sequência do 2.º Congresso de 

Arquitetos e Técnicos de Monumentos Históricos, durante o qual foi elaborada a Carta 

Internacional sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios, dita “Carta de 

Veneza”, que é o documento fundamental do ICOMOS.  

O ICOMOS é o principal consultor da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) em matéria de conservação e proteção do património. Tem 

como missão, no âmbito da Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e 

Natural (1972), aconselhar o Comité do Património Mundial e a UNESCO na avaliação das 

candidaturas de novos bens culturais e mistos à Lista do Património Mundial.  

 

A organização não governamental DOCOMOMO é o acrónimo de Documentation and 

Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement, de uma 

organização internacional criada em 1990 com o objetivo de inventariar, divulgar e 

salvaguardar o património arquitetónico do Movimento Moderno. 

O papel desta organização tem sido notável, assumindo uma importante missão de criar um 

espaço alargado e útil de debate da salvaguarda, e métodos de intervenção adequados no 

património arquitetónico do movimento moderno, disponibilizando-o a todos os 

intervenientes que lidam de perto com esta temática.  

A plataforma é constituída por uma rede internacional em que os seus membros contribuem 

determinantemente através da troca de experiências com vista a melhorar os critérios de 

intervenção. 

Resumidamente a DOCOMOMO pretende (…) trazer o significado do Movimento 

Moderno para a atenção do público, das autoridades, dos profissionais e da comunidade 

educativa, preocupada com o ambiente construído. (Tostões, 2015:19). Disponibilizando um 

conjunto de elementos devidamente catalogados nomeadamente (…) desenhos, fotografias, 

arquivos e outros documentos. (TOSTÕES, 2015:19).  
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Fig. 18_Logotipo oficial DOCOMOMO internacional 

 

Pelo debate e troca de experiências pretende (…) fomentar o desenvolvimento de técnicas 

e de métodos de conservação apropriados e disseminar esse conhecimento pelos 

profissionais. (Tostões, 2015:19). Realizar ações de oposição à (…) destruição e desfiguração 

de obras significativas do Movimento Moderno. Sensibilizar na recolha de (…) 

financiamento para a documentação e conservação, bem como (…) explorar e desenvolver 

o conhecimento do Movimento Moderno. (TOSTÕES, 2015:19). 

 

Chegados ao século XXI, e marcados pela globalização e pela procura da criação 

diferenciada baseada em motivações criativas, validando qualquer origem desde que o 

resultado possa ser inovador.  

A criação arquitetónica baseada na conceptualização e idealização formante de diversa 

origem, desde a (…) Natureza, Razão, Tecnologia, são conceitos que se revisitam em 

diferentes abordagens, plenas de potencial e diversidade, cruzados com códigos 

antropológicos e etnológicos das arquiteturas tradicionais e vernaculares de cada país 

com os mitos ancestrais e evolutivos próprios da maturidade e/ou pureza de cada cultura 

(VAZ, 2019:381)  

 

Dada a importância desta temática, a ICOMOS criou especificamente um comité designado 

por ISC20C, com vista à inventariação e salvaguarda de exemplares mais representativos 

do Movimento Moderno, através de: publicações, projetos, manifestos de intenção, 

conferências e seminários. 

Por conjugação de vontades e da pertinência da temática, a ICOMOS e a DOCOMOMO 

estabelecem a CAH20thC - Conferência Internacional sobre Critérios de Intervenção no 

Património do Século XX, realizando para efeito uma conferência de onde resultou a 

redação de uma nova carta de referência internacional – Documento de Madrid.  

 

O Documento de Madrid é norteado pela Carta de Veneza, bem como de todos os 

documentos publicados até ao presente.  
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Destaca a importância do património produzido no século XX, dando a mesma importância 

que o património histórico, realçando o perigo do primeiro por (…) falta de apreciação e 

manutenção. (Rocha, 2012:1). Lançando desde logo como prioridade (…) entender, interpretar 

e gerir adequadamente para as gerações futuras. (ROCHA, 2012:1) 

 

 

 Fig. 19_Cartaz conferência CAH20thC – Madrid (2011) 

 

No articulado publicado depreende-se um conjunto de critérios metodológicos a aplicar no 

sentido de uma correta intervenção, com vista à salvaguarda deste importante legado 

patrimonial.  

Com este documento, fica claro que a intervenção neste património deve ser observada de 

uma forma holística, devendo ser extensível (…) aos interiores, elementos fixos ou móveis 

associados ao valor cultural, bem como a envolvente exterior e/ou paisagem associada. 

(VAZ, 386:2019) 

O nível de intrusão neste património é extensível a questões relacionadas como a 

atualização regulamentar de natureza térmica, segurança contra incêndios, acessibilidade, 

entre outras, no entanto, estas ações devem ser vistas com o intuito da preservação do 

significado cultural do edifício.  

No entanto, em caso algum, (…) o significado cultural não deve sofrer impactos adversos 

das medidas de melhoria da eficiência energética. (ROCHA, 2012:2) 
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Reforça a importância das intervenções no sentido de salvaguardarem os valores associados 

ao seu significado cultural, nomeadamente o respeito pela integridade e autenticidade.  

Neste particular recupera o preconizado da Carta de Nara, relativamente à importância da 

preservação dos valores da autenticidade e integridade presentes em cada obra a intervir.  

O conhecimento aprofundado das obras em apreço, nomeadamente a,  

(…) capacidade para compreendermos estes valores depende, em parte, do grau a 

que podem ser reconhecidas as fontes de informação sobre esses valores, como 

sendo credíveis ou verdadeiras. O conhecimento e a compreensão destas fontes de 

informação, relativamente às características originais e subsequentes do 

património cultural e do seu significado, são requisitos básicos para a avaliação 

de todos os aspetos da autenticidade. (ARAÚJO, 2007:3) 

 

As fontes de informação e ter em consideração podem ser diversas, podendo,  

(…) estar incluídos a forma e o desenho, os materiais e a substância, o uso e a 

função, as tradições e as técnicas, a localização e o enquadramento, o espírito e o 

sentimento, bem como outros fatores internos e externos. O uso destas fontes 

permite a elaboração das específicas dimensões artística, histórica, social e 

científica do património cultural que está a ser examinado. (ARAÚJO, 2007:3) 

 

Pelo documento de Madrid é introduzida uma nova dimensão a considerar, preconizado no 

artigo oitavo, a sustentabilidade ambiental em equilíbrio com a preservação do significado 

cultural.  

Na 15.º Conferência da DOCOMOMO em Lisboa, Henket17, afirma que (…) com o 

crescimento da população mundial e as alterações climáticas, é necessário tornar as 

cidades mais sustentáveis, o que implica moderar a construção e dar novas funções ao que 

já existe. Re-uso veio impor-se à mera preservação.18 

 

 

                                                           

17
 Hubert-Jan Henket arquiteto e professor emérito da Universidade Tecnológica de Delft e da Universidade 

de Tecnologia de Eindhoven, na Holanda. Fundador e presidente honorário do DOCOMOMO internacional 
desde 1988. 
 

18
 Cf. Catarina MOURA. (2015) A arquitetura modernista não é só para admirar: é mesmo para usar, Jornal 

Público, consultado e disponível na internet em 9-1-2019: https://www.publico.pt/2015/03/28/culturaipsilon/ 
noticia/a-arquitectura-modernista-nao-e-so-para-admirar-e-mesmo-para-usar-1690667 
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Porém, e apesar destes avanços no reconhecimento da salvaguarda deste legado 

Patrimonial, é consensual, que ainda falta imenso para o efetivo cumprimento deste 

desígnio coletivo da proteção e valorização.  

 

As razões estão identificadas: por um lado, o imenso conjunto edificado que continua 

abandonado sem a necessária intervenção de salvaguarda, por outro, as ações intrusivas 

desmedidas sobre esse edificado, que vão ocorrendo ainda hoje, desrespeitando os seus 

valores e o seu significado cultural associado. 

 

Uma visão mais ampla de todo um contexto cultural possibilita uma interpretação 

civilizacional, permitindo conhecer em profundidade o significado cultural. 

 

Significado cultural significa valor estético, histórico, científico, social ou 

espiritual para as gerações passadas, presentes ou futuras. O significado cultural 

está incorporado no próprio sítio, na sua materialidade, na sua envolvente, no seu 

uso, nas suas associações, nos seus registos, bem como nos sítios e objetos 

relacionados. A expressão significado cultural é sinónima de significado 

patrimonial e de valor cultural. O significado cultural pode alterar-se em 

consequência da continuidade histórica do sítio. A compreensão do significado 

cultural pode alterar-se em consequência de novas informações. (ARAÚJO, 2006:5) 

 

Nem todas as obras resultantes da produção arquitetónica desta época, envergam a 

distintiva marca referenciadora do património arquitetónico deste século. Importa verificar 

o significado cultural associado a cada um destes exemplares.  

 

No entanto, a definição de significado cultural, encerra em si um conjunto de conceitos, 

dando origem a inúmeros debates ao longo dos tempos.  

 

A definição do significado cultural associado ao património arquitetónico de uma dada obra 

em análise permite á posteriori estabelecer níveis de intervenção adequados.  
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Assim, a significação cultural envolve critérios associados aos seus valores, bem como a 

autenticidade da obra em apreço. 

Antes de intervir em qualquer bem patrimonial é necessário avaliar o seu 

significado cultural, devendo definir-se todos os seus elementos e compreender-se 

a sua relação e implantação. O impacto da alteração proposta no significado 

cultural do património deve ser minuciosamente avaliado. A sensibilidade à 

mudança de cada atributo e valor deve ser analisada em função do seu significado. 

É necessário evitar os impactos adversos ou mitigá-los de forma a preservar o 

significado cultural do património. (ROCHA, 2012:5) 

 

A perceção destes valores associados ao significado cultural é resultado de uma análise 

aprofundada nos seus vários contextos, nomeadamente: histórico, cultural, social, 

económico, paisagístico, religioso entre outros que se considerem relevantes da obra e a 

relação com o seu território.  

 

O estudo de avaliação e significado cultural tem por base perceber os valores que conferem 

importância de património arquitetónico do objeto em questão. 

Na identificação e avaliação da importância do património arquitetónico do 

século XX, devem aplicar-se critérios patrimoniais aceites. O património 

arquitetónico deste século em concreto (incluindo todos os seus elementos) 

constitui um testemunho material do seu tempo, lugar e uso. O seu significado 

cultural pode residir nos seus atributos tangíveis, incluindo a sua localização 

física, desenho (por exemplo, esquemas cromáticos), sistemas construtivos e 

equipamento técnico, materiais, qualidade estética e uso, bem como nos seus 

valores intangíveis, nomeadamente valores históricos, sociais, associações 

científicas ou espirituais, ou o génio criativo do seu autor. (ROCHA, 2012:2) 
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O património pode e deve ser fator de desenvolvimento e bem-estar para as 

populações que o herdaram e/ou produziram e que com ele se identificam. É 

possível e desejável conciliar valores de memória (antigo) com os de novo (uso), 

tal como Riegl os definiu, sem que para isso seja necessário lançar mão de 

operações de desfiguração com custos imorais.19 

 

Da redação do documento redigido pelo ICOMOS ICS20C, de Madrid, onde se definem os 

critérios para a intervenção no património arquitetónico do século XX, importa realçar á 

priori pelo artigo um, do referido documento, identificar e avaliar o significado cultural da 

obra em causa, ou seja, em que medida esta obra em concreto se enquadra com património 

assim como o entendemos como tal.  

 

Assim, é necessário perceber de que forma esta obra “constitui um testemunho material do 

seu tempo, lugar e uso”. O seu significado cultural pode residir nos seus atributos tangíveis 

(…), bem como nos seus valores intangíveis, (…) A designação de valores tangíveis neste 

contexto de património arquitetónico, remete para as características materiais, 

quantificáveis, (…) incluindo a sua localização física, desenho, sistemas construtivos e 

equipamento técnico, materiais, qualidade estética e uso (…). (ROCHA, 2012:5) 

 

Assim, destacando as ideias fundamentais, a produção arquitetónica resultante do 

Movimento Moderno que reconhecidamente exemplifica e “personifica” um novo 

paradigma surgido no século XX e que de certa forma ainda influência a criação 

arquitetónica contemporânea, suporta um legado de herança dessa época devendo ser 

reconhecido e conservado como património arquitetónico.   

A sua capacidade de resiliência deve ser reconhecida e valorizada, enquanto fator de 

sustentabilidade da cidade e salvaguarda de uma herança patrimonial e portador de 

significado cultural. 

 

                                                           

19
 Cf. Eduarda VIEIRA. (2013) O Quarteirão das Cardosas e os valores do património, Jornal Público, 

consultado e disponível na internet em 9-1-2019: 
https://www.publico.pt/2013/11/13/culturaipsilon/opiniao/o-quarteirao-das-cardosas-e-os-valores-do-
patrimonio-1612312  
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A intervenção no sentido de se adaptar face às novas necessidades da contemporaneidade, 

numa metamorfose temporal, reconhecimento e valorizando a história que o trouxe até aos 

nossos dias.   

Da intervenção deve resultar o equilíbrio entre as duas necessidades, a primeira da 

salvaguarda enquanto património e segunda da resposta à necessidade do reuso. 

Apesar de várias as formas de intervir, para Gonçalo Byrne,  

(…) a única receita que eu sei é que é muito importante dialogar do ponto de vista 

formal, do ponto de vista da escala, do ponto de vista da continuidade urbana, com 

uma grande exigência crítica e de qualidade. (NUNES e LUZIO, 2007:304) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

(…) relação entre o tempo do projeto e os tempos da história, e os sinais 

que o tempo deixa impresso na própria arquitetura.  

 

Gonçalo Byrne in Conferências Marques da Silva,  
Arquitetura e Património. Dos tempos da História ao tempo do Projeto, FAUP, (2013) 
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PRÁTICA DE INTERVENÇÃO CONTEMPORÂNEA 

 

A prática contemporânea tem revelado um défice de escolástica ou de tendência universal, 

prosseguindo numa espécie de idolatria individual. No entanto dentro desta operativa 

contemporânea baseada numa dimensão ética justificativa, de que forma esta atuação se 

reflete na intervenção sobre o património arquitetónico nomeadamente o moderno?  

 

Apesar das inúmeras publicações de cartas e documentos de organismos internacionais, com 

orientações para a prática arquitetónica, especialmente na intervenção no património 

arquitetónico referidos no capítulo anterior, atualmente, e de uma forma geral, a ausência de 

uma tendência ou “código formal” orientador da prática arquitetónica, transformando a 

ideologia em ídolos, tem pautando o seu registo sobretudo numa atividade criativa 

arquitetónica excessivamente egocêntrica. 

 

Esta alteração do paradigma da cultura arquitetónica altera-se sobretudo com o fenómeno da 

globalização multidisciplinar e com acontecimentos importantes nomeadamente a queda do 

muro de Berlim em 1989, passando a ocorrer,  

(…) um conjunto de práticas atomizadas em personagens, em práticas pessoais, ou 

em percursos autobiográficos que mediatizam no fundo os seus criadores, mais do 

que as suas arquiteturas; é a passagem do momento coletivista, coletivo ou grupal, 

para um momento de estrelas, num firmamento isolado, aquilo a que podemos 

chamar de “start system”, nos últimos anos.1  

 

A própria crítica depara-se com esta mudança de paradigma, passando de uma análise de 

uma tendência para uma crítica mais dispersa e bibliográfica, menorizando de certa forma a 

existência de um código formal universal ou de tendência escolástica.  

 

Os próprios arquitetos deixam de certa forma de se expressar com essas tendências ou 

ideologias, passando essencialmente para discursos de natureza autobiográfica, e baseados 

fundamentalmente na sua própria experiência. 

                                                           

1
 Nuno GRANDE – Discursos sobre arquitetura – ciclo de conferências (20-04-2010) – Discursos revisitados 

Rafael Moneo – Debate [S.I.]: TVU - FAUP. Consultado a 19-06-2019 e disponível na internet em: 
https://tv.up.pt/videos/lwh__h0b 



Intervenção no Património Arquitetónico 
Espaço e lugar de reivindicação do Moderno 

 

82 
 

 

Através da explanação de alguns casos de intervenção no património arquitetónico 

realizados por arquitetos da contemporaneidade, este capítulo aborda as diferentes formas 

da sua atuação, podendo eventualmente encontrar uma linha de aspetos comum, que 

implicitamente se regem por uma doutrina.  

Importa reter uma visão sobre a atuação interventiva de autores contemporâneos, que 

permita construir de certa forma, uma tendência implícita com base em disquisições 

reflexivas e teóricas desta temática da intervenção no património histórico e moderno, que 

nos indique uma base de critérios metodológicos fundamentais de ação, com vista à 

salvaguarda do património arquitetónico nomeadamente no que concerne ao seu significado 

cultural. Desta forma, esta reflexão proposta, pretende contribuir para uma inquietude 

permanente, conferindo uma fundamentação aos seus projetos e das suas opções.  

Uma atitude constante refletiva de “como fazemos” sobre o “que fazemos”, permite, como 

refere Gonçalo Byrne (…) desde logo, introduzir no projeto arquitetónico uma dimensão 

ética que me parece essencial. (NUNES e LUZIO, 2007:307) 

 

Esta postura permite essencialmente (…) justificar a coerência do edifício mediante critérios 

que obviamente têm a ver com o espaço que está à sua volta, porque esse é o espaço da 

cidade e o espaço da cidadania. (NUNES e LUZIO, 2007:307) 

 

  
Fig. 20_Cartaz Bienal Ibérica (2019) 
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CASOS DE REFERÊNCIA DA INTERVENÇÃO CONTEMPORÂNEA  

 

Não existindo uma “corrente” de tendência operativa, de que forma os autores 

contemporâneos se regem na sua atuação de salvaguarda do significado cultural? 

 

Por Wessel de Jonge 

 

O arquiteto holandês Wessel de Jonge tem realizado inúmeras intervenções no âmbito do 

património arquitetónico moderno, extraindo em resultado da sua experiência, inúmeras 

reflexões, contribuindo muito assertivamente para uma metodologia interventiva neste 

património arquitetónico e urbanístico do moderno. 

  

A abordagem de Wessel de Jonge assenta sobretudo na recuperação do edifício enquanto 

motivo para estabelecer uma ligação entre a adaptação funcional, com a perspetiva de 

sustentabilidade para a cidade. Pela intervenção, a adaptação funcional de edifícios 

existentes, permite que estes se adaptem à cidade, evitando a sua demolição e a construção 

de novos edifícios. 

 

Na mesma perspetiva, é intenção realizar uma espécie de upgrad ao edifício, mudando o que 

não funciona, e reaproveitando o que ainda tem uso, numa atitude positiva sobre o edifício 

e a sua envolvente. 

 

As intervenções sobre o edificado do Movimento Moderno são muito específicas, dada a sua 

particularidade conceptual, pelo facto conjetural do seu aparecimento, nomeadamente com 

o avanço da industrialização, aumentou por necessidade a diversidade e a especificidade dos 

programas dos edifícios.  

 

Os edifício do sanatório de Zonnestraal dos arquitetos Jan Duiker e Bernard Bijvoet, 

localizado em Hilversum, bem como a fábrica Van Nelle do arquiteto Leendert van der 

Vlugt, situada junto do Rio Schie em Roterdão, são disso exemplo e o reflexo desta forma 

de pensar da conceção arquitetónica, impulsionada pela Era da máquina e do avanço da 

sociedade. 
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Liderado por Jan Duiker, surge na Holanda um movimento designado por “het Nieuwe 

Bouwen”,2 que cria um método criativo que interliga a forma, a função, os materiais, o 

sistema construtivo, o custo e o tempo de vida útil dos edifícios.  

Defendia uma espécie de “arquitetura expedita”, ou seja, o edifício deve ser utilitário, 

cumprindo uma função muito específica.  

O edifício deve ser concebido para uma função muito concreta, utilizando sistema 

construtivo de baixo custo e para uma vida útil limitado, à imagem das máquinas, e outros 

artigos descartáveis. 

Nos dias de hoje seria classificado como uma espécie de arquitetura low cost, dedicada a 

uma missão funcional social e de custos limitados. 

A utilização de materiais mais baratos, sistemas construtivos que despendessem menos de 

mão-de-obra e que aproveitasse a produção em série de materiais que a própria produção 

industrial preconizava, permitia cumprir o desiderato desta arquitetura. 

Nesta arquitetura não cabe o embelezamento ornamental como outrora acontecia, pelo 

contrário, uma clareza formal, a leveza, finura, brancura e pureza geométrica são motivos de 

linguagem desta arquitetura. 

 

    
Fig. 21_Ilustração da fundação centrum het Nieuwe Bouwen  

 

 

A especificidade funcional, dada pela natureza hospitalar do santório de Zonnestraal, no 

tratamento da tuberculose dos trabalhadores das explorações de diamantes, confirma a ideia 

de tempo limitado para este edifício, cerca de trinta a cinquenta anos.  

                                                           

2
 Corrente arquitetónica (1920-1960), surge da necessidade da resposta rápida ao crescimento demográfico e 

industrial, que prima essencialmente pelo funcionalismo e estruturalismo dos edifícios, utilizando 
fundamentalmente materiais como o vidro, aço e betão armado, bem como a instalação de sistemas mais 
avançados que melhorem as condições da habitabilidade e conforto dos edifícios.   

Fig. 22_ Edifício projetado por Reitveld em 

Erasmuslaan (1931), Utrecht – Holanda 
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Fig.23_Sanatório de Zonnestraal abandonado        Fig. 24_Fábrica de Van Nelle – vista aérea  

 

Na recuperação do edifício do sanatório sob a responsabilidade de Wessel de Jonge e Hubert-

Jan Henket reconhecem,  

(…) the structural analysis of the buildings themselves has grown to be prominent. 

This requires sufficient time in advance to study the lay out, the structural frame, the 

building technology and materials, as well as the role attributed by the architects to 

the building installations, and how all these elements interrelate. The aim of such 

extensive research is to obtain a comprehensive understanding of the buildings' 

rationale before actually touching it.3 

 

Nestes casos do sanatório e da fábrica Van Nelle, vários aspetos foram tidos como relevantes 

para uma intervenção que salvaguardasse a integridade do edifício. Os aspetos que 

caraterizam os edifícios como expressão modernista, segundo uma ideologia funcionalista, 

e construídos aplicando sistemas construtivos e técnicos singulares da época.  

 

Todos os aspetos que relevassem o conceito radicalmente funcional e de baixo custo, desde 

logo, a estrutura de betão armado, as caixilharias das enormes aberturas, bem como o sistema 

de climatização. 

O trabalho multidisciplinar envolvendo técnicos de várias especialidades permitiu perceber 

a disciplina organizacional, bem como os acrescentos que o edifício sofreu ao longo dos 

tempos, bem como as especificidades técnicas que o edifício dispõe, com vista à 

implementação de um conjunto de ações no âmbito da intervenção em causa. 

                                                           

3
 Wessel DE JONGE. (2004) “Zonnestraal”: Restoration of a transitory architecture – Concept, planning and 

realisation in the context of its authenticity, p. 6. Consultado a 25-1-2019, disponível na internet em: 
http://www.wesseldejonge.nl/media/downloads/Zonnestraal_boek_ENG_k.pdf 
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O caráter dos edifícios reside sobretudo na aplicação de sistemas construtivos, e respetivo 

método construtivo, que para a época em que foi concebido, tratou-se de um avanço 

construtivo e experimental.  

 

A maior dificuldade na intervenção destes edifícios residiu na compatibilização das ações a 

implementar com vista a uma resposta eficaz aos níveis de conforto e usabilidade necessários 

desta contemporaneidade, mas ao mesmo tempo não colocando em causa o caráter do 

edifício, e os seus valores patrimoniais enquanto exemplo vivo do moderno, demonstrados 

pela sua estrutura de betão armado revestido apenas por uma membrana transparente, dada 

pelas enormes aberturas envidraçadas das fachadas. 

 

A metodologia de intervenção de Wessel de Jonge tem por objetivo essencialmente, que o 

conjunto de ações a implementar no edifício no âmbito da sua preservação, não “asfixie” os 

aspetos considerados como relevantes e de valor patrimonial que caracterizam a sua 

identidade.  

A intervenção de Jonge, pretende dar um novo “tempo” de vida ao edifício, renovado pela 

necessidade funcional da contemporaneidade, sem nunca colocar em causa o seu caráter 

proveniente do seu conceito ideológico do autor.  

Assume a transitoriedade da arquitetura dos diferentes tempos da história, ou seja, a 

metamorfose controlada da contemporaneidade do edifício. 

 

Os materiais no moderno têm importância, pelo facto da linguagem que transmitem, bem 

como da memória, do avanço tecnológico e industrial, pelo processo de fabrico em série, 

que ocorreu nessa época. 

Assim, e tendo em vista o custo limitado dos edifícios do sanatório e fabrica de Van Nelle, 

os seus autores adotaram a caixilharia de aço produzida em série, segundo um padrão 

catalogado.  

A intervenção nas fachadas era algo importante, para preservar a imagem original de 

transparência do edifício, embora não fosse possível a reprodução integral das caixilharias 

originais, pela sua inadaptação face às exigências funcionais e de conforto do edifício 

atualmente. 
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No entanto, a descoberta de caixilhos originais permitiu redesenhar as fachadas com novas 

caixilharias, que permitiam a colocação de vidro duplo, bem como a adoção da cor original, 

num processo de repristinação muito aceitável.  

 

    
Fig. 25_Santório de Zonnestraal recuperado      Fig. 26_Fábrica de Van Nelle (1931) 

 

No caso da Villa de Tugendhat, a materialidade assume uma preponderância de relevo, 

principalmente os materiais de acabamento do interior da habitação, pelo facto de, 

objetivamente induzirem o ambiente de habitação moderna e conforto que a familiar de 

Tugendhat pretendia.  

Wessel de Jonge acompanhou a obra de recuperação da Villa Tugendhat, sendo 

reconhecidamente como exemplo de intervenção excecional.  

Arquitetada pelo arquiteto Mies van de Rohe, é um exemplar da arquitetura do Movimento 

Moderno, localizada em Brno, Republica Checa, para uso habitacional de uma família 

Judaica. 

 

No final da década de 20, Mies cria esta obra, tendo por base um conceito de vivência 

moderna em que (…) for the first time in the history of modern architecture, Mies realized 

to a monumental degree the idea of “new living," based on the new theory of freely floating 

space in the house and its relationship to its surroundings.4 

 

                                                           

4
 ICOMOS – International Council on Monuments and Sites. (2001). Documento de recomendação para 

classificação do edifício Villa Tugendhat como património arquitetónico. p. 42. Consultado a 25-1-2019 e 
disponível na internet em: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjQmLO3-
orlAhVL5uAKHW0GCUwQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwhc.unesco.org%2Fdocument%2F15
1623&usg=AOvVaw16lVQTGXwdT_aekna27YRT 
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A conceção do interior, pensando no ambiente de conforto e bem-estar que, bem como na 

relação que a habitação estabelece com o ambiente exterior dado pela natureza envolvente. 

The building provides an example of a higher standard of living from the 20th century inter-

war period, showing the lifestyle of a cultured, wealthy, and modernthinking level of society.5  

Mies nesta obra, desenvolve a sua arquitetura seguindo princípios publicados na De Stijl, 

bem como referências de Frank Lloyd Wright, plasmando princípios da organização 

espacial, bem como na estética, numa abordagem radical, utilizando novos sistemas 

construtivos, auxiliados pelos avanços tecnológicos da materialidade, nomeadamente o 

betão armado, o aço e o vidro. 

Após várias ocupações, e má utilização, principalmente quando ocupada pelos nazis e 

soviéticos, foi intervencionada pela primeira vez em 1983.  

 

  
Fig. 27_Interior da casa de Tugendhat (1928)           Fig. 28_Exterior da casa de Tugendhat (1928) 

 

No entanto, essa intervenção revelou-se muito limitada, tendo sido alterados alguns dos seus 

elementos originais. Porém, em 2010-2012, através de uma investigação mais aprofundada 

e cuidadosa do que seriam os materiais originais, e a perceção das alterações subsequentes, 

nomeadamente dos materiais de revestimento e acabamento, foi possível uma 

“reconstituição” mais fidedigna da versão original. 

 

 

                                                           

5
 ICOMOS – International Council on Monuments and Sites. (2001). Documento de recomendação para 

classificação do edifício Villa Tugendhat como património arquitetónico. p. 42. Consultado a 25-1-2019 e 
disponível na internet em: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjQmLO3-
orlAhVL5uAKHW0GCUwQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fwhc.unesco.org%2Fdocument%2F15
1623&usg=AOvVaw16lVQTGXwdT_aekna27YRT 
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A execução dos trabalhos foi devidamente acompanhada, e com técnicas de execução 

apuradas, nomeadamente, o gesso pintado, as colunas de cromo polido, a parede semicircular 

de ébano Macassar, o tipo de vidro das aberturas exteriores da sala, bem como a parede 

maciça de onix, de forma a garantir a autenticidade da materialidade da obra. 

A investigação permitiu perceber que o adequado uso dos materiais e a originalidade dos 

mesmos, bem como a sua correta aplicação, era a forma de garantir a autenticidade da 

materialidade, sendo determinante para garantir a salvaguarda dos valores contidos no 

significado cultural da obra, nomeadamente o conceito do modo de vivência moderno que o 

autor pretendeu dar aquando da conceção da habitação para a família Tugendhat. 

Mais do que intervir no sentido de repor ou conservar os materiais originais para Wessel de 

Jonge,  

(…) permite transmitir a mucha gente común una idea de lo que realmente fue y eso 

es algo que nunca puedes lograr con maquetas o animaciones en tres dimensiones. 6  

 

Atualmente o edifício é um museu classificado pela UNESCO, no entanto, durante a 

intervenção surgiram algumas questões relacionadas com a compatibilidade do uso do 

edifício (que ainda não estava definida) e alguns materiais a aplicar sem perder a 

autenticidade dos mesmos.  

 

   
 Fig. 29_ Interior da casa de Tugendhat (2012)        Fig. 30_ Interior da casa de Tugendhat (2012) 

 

 

 

                                                           

6
 Alejandro García HERMIDA; David RIVERA. (2012), revista Teatro Maríttimo n.º 2, Reescribiendo la historia 

del Movimiento Moderno – entrevista com Wessel de Jonge, p. 156. Consultado a 25-1-2019 na internet em: 
http://www.wesseldejonge.nl/media/downloads/interview_wessel_teatro_marittimo_k.pdf 
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De igual modo, o pavilhão da Holanda da bienal de Veneza da autoria de Gerrit Reitveld7 

construído em 1954, é um exemplar de conceção arquitetónica do Movimento Moderno em 

que (…) the confident simplicity of the spatial composition made this building into a very 

special phenomenon, that seems to evoke a striking portrait of postwar Holland.8  

 

Pelas caraterísticas modernistas da linguagem depurada, formas elementares aliadas a 

aplicação de novas técnicas construtivas, Reitvel pretende conceptualmente, conectar esta 

imagem do edifício com a contemporaneidade da sociedade holandesa do pós-guerra. 

Reitvel utiliza um efeito paradoxo através da sua linguagem, adensa a ideia conceptual pela 

atmosfera de sensações, em contraponto com a simplicidade formal do edifício, realçando a 

ideia de que a forma secundarizada segue a função. Reitveld ao contrário de outros autores 

da sua época, (…) does not in the first place stand out as regards constructional ingenuity 

but rather because of its originality in aesthetical terms.9 

 

        
Fig. 31_Exterior pavilhão da Holanda da bienal de       Fig. 32_Interior pavilhão da Holanda (1954) 

              Veneza (1954) 

 

                                                           

7
 Gerrit Thomas Rietveld, (1888-1964), arquiteto holandês, percursor da corrente neoplasticista, contribuindo 

para publicações na revista De Stijl, projetou a casa Schröder (1924) e foi membro do CIAM. 
 
8
 Wessel DE JONGE. (2004), Three modern preservation cases The restoration of Rietveld's Biennale Pavilion 

(1953-54) in Venice, Italy, compared to Sanatorium “Zonnestraal” (Jan Duiker, 1926-28) and the Van Nelle 
Factories (Brinkman&Van der Vlugt, 1926-31), p. 1. Consultado na internet em 25-1-2019: 
http://www.wesseldejonge.nl/media/downloads/Three%20Modern%20Preservation%20Cases_research%20E
NG.pdf 

9
 Wessel DE JONGE. (2004), Three modern preservation cases The restoration of Rietveld's Biennale Pavilion 

(1953-54) in Venice, Italy, compared to Sanatorium “Zonnestraal” (Jan Duiker, 1926-28) and the Van Nelle 
Factories (Brinkman&Van der Vlugt, 1926-31), p. 6. Consultado na internet em 25-1-2019: 
http://www.wesseldejonge.nl/media/downloads/Three%20Modern%20Preservation%20Cases_research%20E
NG.pdf 



Intervenção no Património Arquitetónico 
Espaço e lugar de reivindicação do Moderno 

 

91 
 

 

No entanto, com o passar do tempo, até aos anos noventa, o caráter arquitetónico do Pavilhão 

foi seriamente comprometido. O conceito oferecido pelo ambiente espacial interior foi 

seriamente afetado após sucessivas intervenções, nomeadamente pela alteração radical de 

vários elementos construtivos. Além disso, o pavilhão apresentava inúmeras patologias 

devida a lacunas construtivas, resultado da pouca experiência na execução dos sistemas 

construtivos inovadores, bem como de inúmeras persistentes eflorescências, em resultado da 

imensa humidade do solo de Veneza.  

 

Ainda em resultado das fortes chuvadas características de Veneza, a arrojada, mas ao mesmo 

tempo frágil cobertura, permitiam a infiltração de água pluvial, danificando 

consequentemente alguns os elementos construtivos de suporte da mesma. Em suma, a 

construção simples, mas audaz do pavilhão carecia de uma intervenção no sentido de 

resolver problemas patológicos construtivos, mas também uma forma de mitigar o problema 

de manutenção ao longo do tempo. 

 

Assim, a intervenção neste edifício passou inevitavelmente pela salvaguarda de todos os 

elementos que evidenciassem essa imagem da “Holanda do pós-guerra” que Reitveld 

projetou inicialmente.  

Reitvel através da sua composição arquitetónica tenciona imortalizar uma época singular de 

transformação política e socialmente a sociedade holandesa, imprimindo um conjunto de 

valores de memória histórica ímpar daquele país.  

No entanto, Wessel de Jonge refere que, 

(…) In contrast with the house in Utrecht (Schröder house), the material authenticity 

of the pavilion in Venice has therefore not been regarded as very significant, with 

the exception of some specific elements such as the terrazzo flooring. Here, the issue 

was rather to again establish the spatial qualities and Rietveld’s volumetric 

composition as well as the splendid image of early postwar Holland, as was 

originally reflected by this little building.10 

                                                           

10
 Wessel DE JONGE. (2004), Three modern preservation cases The restoration of Rietveld's Biennale Pavilion 

(1953-54) in Venice, Italy, compared to Sanatorium “Zonnestraal” (Jan Duiker, 1926-28) and the Van Nelle 
Factories (Brinkman&Van der Vlugt, 1926-31), p. 7. Consultado na internet em 25-1-2019: 
http://www.wesseldejonge.nl/media/downloads/Three%20Modern%20Preservation%20Cases_research%20E
NG.pdf 
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O edifício assume formas elementares numa clara intensão, (…) was developed on a grid 

derived from an existing foundation with the intention of re-using it.11 

 

Embora simples na forma, transmite, através de uma atmosfera interior, um conjunto de 

sensações que o autor provoca intensionalmente, a quem o visita. 

 

Esse efeito é alcançado sobretudo à custa da elevada altura interior, bem como do controlo 

das entradas de luz natural feita pelas aberturas, quer nas paredes, quer no teto, que é ao 

mesmo tempo cobertura.  

A luz natural que entra nas grandes frentes envidraçadas, permitem um ambiente agradável 

no interior da entrada do edifício, concebido para exposições, numa relação contínua com o 

exterior, nomeadamente o parque da envolvente. 

Um dos aspetos mais importantes na intervenção levada a cabo neste edifício era a 

recuperação das cores originais.  

Em 1995, o edifício foi alvo de uma intervenção consistente e com critério, no sentido de 

salvaguardar os seus valores patrimoniais, bem como, repor a autenticidade que tinha sido 

seriamente comprometida com algumas intervenções pontuais realizadas nos anos setenta. 

Desta forma, foi possível retomar a forma do edifício, nomeadamente a conjugação da sua 

volumetria com as entradas de luz, que proporcionam o ambiente interior que Reitvel 

pretendia. 

O arrojo de Reitvel na conceção da cobertura ainda hoje desafia o mais avançado da 

tecnologia, dada a ausência de inclinação da mesma, nomeadamente na solução para 

escoamento das águas pluviais. 

 

 

 

 

 

                                                           

11
 Wessel DE JONGE. (2004), Three modern preservation cases The restoration of Rietveld's Biennale Pavilion 

(1953-54) in Venice, Italy, compared to Sanatorium “Zonnestraal” (Jan Duiker, 1926-28) and the Van Nelle 
Factories (Brinkman&Van der Vlugt, 1926-31), p. 7. Consultado na internet em 25-1-2019: 
http://www.wesseldejonge.nl/media/downloads/Three%20Modern%20Preservation%20Cases_research%20E
NG.pdf 
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Da intervenção ao edifício ficou a consciência coletiva que a salvaguarda deste e de outros 

edifícios que,  

(…) Proper stewardship and systematic maintenance planning have to ensure that 

this representative little building will not again arrive in a downward spiral of decay 

and undervaluation.12 

 

Pelo Documento de Madrid, a possibilidade de intervenção em edifícios no sentido de os 

capacitarem face às novas exigências construtivas, nomeadamente a acessibilidade, a 

segurança contra incêndios, melhoria na eficiência térmica, entre outras, permitiu a 

intervenção no museu de arte ocidental de Tóquio, no sentido de melhorar a resistência em 

caso de um episódio de sismo. 

 

Ao contrário da maioria dos casos em que a intervenção surge em reação ao estado de 

degradação, neste caso a intervenção surge de modo pró-ativo, ou seja, de forma preventiva 

a uma possível ação externa destrutiva.  

 

Não tendo sido intervencionado por Wessel de Jonge, importa referir o caso do Museu de 

Arte Ocidental de Tóquio – Japão, da autoria de Le Corbusier em 1959, permitindo perceber 

outra realidade de intervenção. A aplicação das “normas sísmicas nacionais” obriga ao 

reforço estrutural do edifício dada a forte atividade sísmica da região. Apesar de cumprir 

com os requisitos de segurança construtiva antissísmica daquele tempo, foi realizada uma 

avaliação sobre a capacidade de resistência no caso de um forte terramoto. 

 

A necessidade de garantir a segurança dos visitantes, mas também de salvaguardar o valioso 

acervo do museu, bem como o edifício que representa per si, uma obra de valor arquitetónico 

excecional do Movimento Moderno concebido por Corbusier, justificam a intervenção 

levada a efeito.  

 

 

                                                           

12
 Wessel DE JONGE. (2004), Three modern preservation cases The restoration of Rietveld's Biennale Pavilion 

(1953-54) in Venice, Italy, compared to Sanatorium “Zonnestraal” (Jan Duiker, 1926-28) and the Van Nelle 
Factories (Brinkman&Van der Vlugt, 1926-31), p. 8. Consultado na internet em 25-1-2019: 
http://www.wesseldejonge.nl/media/downloads/Three%20Modern%20Preservation%20Cases_research%20E
NG.pdf 
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Em 1959, pela necessidade de acomodação de uma coleção de arte impressionista – pintura 

e escultura, pertencente a um cidadão japonês, na cidade de Tóquio. Símbolo de retoma 

diplomática entre a França e o Japão no após-guerra, realçam os valores histórico, social e 

cultural que o edifício detém.  

A consciencialização pela salvaguarda deste edifício pelo povo nipónico prende-se pelo 

reconhecimento pela sua importância enquanto elemento gerador de cidade.  

 

A linguagem arquitetónica deste edifício encarna, como seria de esperar, as características e 

formas dos seus princípios ideológicos. 

As galerias centrais são dispostas sobre um plano quadrado, os espaços de altura dupla são 

levantados sobre pilotis. 

 

Todo o edifício dispõe de uma circulação vertical através de rampas, e um sistema de 

claraboia permitindo a entrada de luz natural nas galerias.  

A fachada é feita de painéis de betão armado pré-fabricado colocados sobre suportes de aço. 

 

 

 

          
Fig. 33_Exterior Museu de Arte Ocidental de Tóquio – Japão     Fig. 34_ Interior Museu de Arte Ocidental de Tóquio      

 

Depreende-se pela análise que o edifício encerra em si mesmo um conjunto de valores 

arquitetónicos, bem como o valor histórico, representativo do armistício entre o Japão e os 

aliados ocidentais, constituído uma carga simbólica importante para a humanidade.  

A intervenção teve tanto de singular como de importante, dado o exemplo que deu para 

situações semelhantes.  
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Para esta intervenção complexa do ponto de vista da arquitetura e engenharia, envolveu por 

certo uma equipa multidisciplinar, de forma a avaliar permanentemente todas questões 

inerentes á ação a desencadear.  

Em primeira instância a intervenção não se augurava fácil, dado que convencionalmente o 

reforço da estrutura, consistiam em aumentar as secções dos elementos construtivos de 

suporte verticais, nomeadamente as paredes carga, pilares e fundações em estacaria.  

No entanto, esta proposta de solução  

(…) não teriam garantido a sua resistência a terramotos; ao invés, teria produzido 

um efeito desastroso sobre a estrutura original, com modificações ou adições 

visuais, especialmente adversas, comprometendo o caracter do edifício. (TOSTÕES, 

2015:22) 

 

A solução passaria então pela execução de métodos menos evasivos, de forma a manter toda 

a integridade e autenticidade do edifício.  

 

A adoção de um método semelhante ao usado em construções novas, nomeadamente a 

instalação de borracha ao nível das fundações, que permitisse a absorção de vibrações 

provenientes do solo proporcionando o isolamento de base sísmica ao edifício.  

 

Este método implicava pequenas alterações ao edifíco, no entanto revelou-se extremamente 

oneroso, o equivalente à construção semelhante de um novo edifício, bem como da aferição 

da real viabilidade da solução. 

Colocado em marcha a solução, levando (…) ao complicado processo de elevar ao edifício 

já construído para criar um espaço entre a superfície e as fundações e, assim, permitir a 

instalação das novas fundações, (TOSTÕES, 2015:23) com os dispositivos de suporte de 

borracha capazes de dotar o edifício de resiliência suficiente para resistir a um forte abalo 

sísmico. 

 

Em 1998 após conclusão da intervenção, com resultados muito satisfatórios esta intervenção 

pioneira no sentido da pro-atividade da proteção e salvaguarda do conjunto de património 

que o Museu representa não só para o Japão, mas para todo o mundo. 
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Por Gonçalo Byrne 

 

Embora a atuação de Gonçalo Byrne13 não nos mostre concretamente a intervenção em 

edificado do moderno, a sua posição neste tema é importante dada a sua posição reflexiva 

sobre esta temática da intervenção no património arquitetónico histórico, contribuindo para 

um pensamento atuante positivo e necessário, assente em critérios fundamentados.  

 

Desta forma as intervenções realizadas no Museu Machado de Castro em Coimbra e no 

Teatro Thalia em Lisboa, são apenas dois exemplos de ação, das quais se retiram importantes 

reflexões contributivas para esta linha de pensamento.  

 

    
Fig. 35_Interior Museu Machado de Castro - Coimbra         Fig. 36_Exterior Museu Machado de Castro - Coimbra 

 

 

 

                                                           

13
 Gonçalo Byrne natural de Alcobaça (1941). Diplomado em arquitetura pela Escola Superior Belas Artes 

Lisboa em 1968. Realizou estágio com Raúl Chorão Ramalho no Bairro dos Olivais, e ainda com Nuno 
Teotónio Pereira e Nuno Portas. Em 1975 constituiu atelier próprio, abrindo em 1991, o gabinete GB GB 
Arquitetos. Foi diretor da Revista JA – Jornal de Arquitetos em 1980.Tem exercido catividade docente desde 
1986, ministrando aulas e dirigindo seminários de projeto arquitetónico em várias Universidades nacionais (no 
Porto, na Cooperativa Árvore, entre 1986 e 1998, na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 
Coimbra desde 1992) e internacionais (Lausanne, Nápoles, Lovaina, Barcelona, Nancy,Veneza, Gratz, 
Navarra, Harvard). Recebeu em 2005 o grau de Doutor Honoris Causa pela Faculdade de Arquitetura da 
Universidade Técnica de Lisboa. Condecorado com a Grande Ordem de Santiago da Espada pela Presidência 
da República Portuguesa em 2005. Foi várias vezes premiado em Portugal (Prémio AICA/SEC em 1988, 
Prémio Nacional de Arquitetura em 1988 e de novo em 1993), Prémio Aquisição/Arquitetura em 1995, Prémio 
Valmor em 2000, Prémio A Pedra em Arquitetura em 2001) e no Estrangeiro (Medalha de Ouro da Academia 
de Arquitetura de França em 2000, Prémio TECU Architecture Award em 2002). A sua vasta obra arquitetónica 
abarca desde projetos de pequena escala até ações de planeamento urbano, incluindo numerosas intervenções 
em Património Arquitetónico. Tem estado representada em exposições na Europa, nos Estados Unidos e na 
América Latina, sendo alvo de numerosos estudos publicados em catálogos, artigos de revistas e outras 
publicações. 
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Tal com Távora, o arquiteto Gonçalo Byrne, fundamenta a sua atuação na história, 

considerando-a como a (…) disciplina que melhor permite transpor para o projeto 

arquitetónico a noção de que estamos a trabalhar no tempo. (NUNES e LUZIO, 2007:298).  

A ação do arquiteto é como uma espécie de “veículo” de transição da diacronia.  

A arquitetura, pela obra, permite (…) essa leitura temporal da pré-existência sendo 

processada, mediante o questionar do que fazer com ela, (NUNES e LUZIO, 2007:299).  

nomeadamente com a ação interventiva programática e funcional. 

Gonçalo Byrne entende que da ação interventiva desta contemporaneidade, deve resultar 

uma leitura equilibrada das sucessivas contemporaneidades dos vários tempos que a história 

contém.  

 

       
Fig. 37, 38, 39_ Imagens do criptopórtico do Museu Machado de Castro - Coimbra 

 

Para Gonçalo Byrne, e a prepósito de uma intervenção realizada em Vicenza – Itália, num 

antigo convento, que incluía a construção nova de um pequeno edifício de apoio a uma 

escola, inserido no centro histórico desta localidade, e relendo as várias camadas temporais 

que esse núcleo evidenciava propôs uma solução que reforça esta ideia  

(...) fundamental que o projeto, hoje, saiba dialogar com a história, valorizando o 

que existe e respeitando o que está ao lado, afirmando a sua contemporaneidade. 

(NUNES e LUZIO, 2007:302)  
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A busca contínua do equilíbrio das diferentes partes constituintes do mesmo objeto, 

estratificado pelos diferentes tempos da história implica (…) um processo de aprendizagem 

mútua e nós temos de aprender a dialogar, a arquitetura tem uma dimensão pedagógica que 

é fundamental. (NUNES e LUZIO, 2007:303) 

 

Para Gonçalo Byrne, e tal como Rafael Moneo14, os edifícios assumem um papel na 

arquitetura de testemunho, mas também de uma enorme solidão, em geral dada a sua maior 

longevidade em relação ao seu criador, estando posteriormente,  

(…) sujeito a reinterpretações, tanto dos próprios utilizadores, como dos arquitetos 

que os utilizadores forem chamar, ou de quem tiver leituras críticas sobre ele. (NUNES 

e LUZIO, 2007:301) 

 

A intervenção no teatro Thalia em Lisboa é um exemplar desta ideia e visão que ele 

estabelece entre o tempo e o projeto referindo que essa (…) relação entre o tempo do projeto 

e os tempos da história, e os sinais que o tempo deixa impresso na própria arquitetura.15  

 

A delicadeza com que a construção nova se interliga, com a pré-existência, “encostando-se” 

à ruína num critério ímpar, permite criar uma atmosfera interior de cada espaço funcional 

contemporâneo, em que a materialidade confere a necessária coerência e equilíbrio dos 

vários extratos da estrutura.  

 

 

 

 

                                                           

14
 Rafael Moneo (1937), arquiteto espanhol formado na Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madrid 

(1971) dedicou-se à docência catedrática em Barcelona (1971-1981) e Madrid (1981-1984), bem como na 
Universidade de Harvard (1985-1990). A sua atividade como arquiteto é extensa, podendo destacar obras 
como: o Museu Arte Romana em Mérida (1980-1985), a Estação de Atocha em Madrid (1985-1988), o Museu 
de Arte Moderna e Arquitetura em (Estocolmo) (1991-98), a Catedral de Nossa Senhora dos Anjos em Los 
Angeles (1996-2002), a ampliação do Museu do Prado em Madrid, (2007), entre muitas outras obras. 
Galardoado com vários prémios nomeadamente: Premio Pritzker (1996), medalha de ouro da união 
internacional dos arquitetos (1996), Prémio de Arquitetura Contemporânea Mies van der Rohe (2001), prémio 
Príncipe das Astúrias das Artes (2012), entre outros. Destaca-se ainda pela sua atitude enquanto crítico, pelas 
suas “disquisições” teóricas da prática arquitetónica, tendo publicado inúmeros livros e outras publicações 
várias.   
 

15
 Gonçalo Byrne – Conferências Marques da Silva (24-01-2013) – Arquitetura e Património. Dos tempos da 

História ao tempo do Projeto [S.I.]: TVU - FAUP. Consultado a 19-06-2019 e disponível na internet em: 
https://tv.up.pt/videos/ckqpr_cx 
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Fig. 40_Interior Teatro Thalia - Lisboa           Fig. 41_Interior do teatro Thalia (espaço cénico) – Lisboa  

 

No seu interior a ambiência criada pela conjugação da nova materialidade com a estrutura 

pré-existente reforça a ideia de um espaço de natureza cénico único, numa simbiose temporal 

perfeita.   

 

Privilegia de igual modo as relações exteriores quer intramuros, através da criação de um 

pátio e a relação com os espaços verdes, bem como a relação estabelecida com muita 

harmonia com a cidade, respeitando não só os alinhamentos dominantes bem como as 

escalas estabelecidas pelas pré-existências envolventes.  

 

A densidade da ação que Gonçalo Byrne revela, extravasando inclusive o próprio objeto, 

que per si, inclui uma dinâmica temporal, mas também se interessa e sobretudo, pelo (…) 

valor do espaço público da rua e da continuidade ou, se quiser, da sequencialidade 

histórica, (NUNES e LUZIO, 2007:301) em detrimento da marcação do objeto enquanto “símbolo”, 

em resultado de uma arquitetura egocêntrica, que declina completamente nestas 

circunstâncias da intervenção no património.  
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Fig. 42_Exterior do teatro Thalia – Lisboa       Fig. 43_Fachada e envolvente do teatro Thalia – Lisboa  

 

Gonçalo Byrne a prepósito da sua intervenção realça uma outra dimensão de natureza 

humana, pelo facto de a arquitetura propor “contentores de vida”, realçando a influência que 

os edifícios exercem e determinam a vivência das pessoas.  
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Por Fernando Távora 

 

De igual modo, Fernando Távora parece adivinhar esta mudança de paradigma dos nossos 

dias, na sua marca profunda na arquitetura portuguesa, principalmente na segunda metade 

do século XX, pauta a sua ação na tentativa de (…) elaboração de um método e não de um 

código formal, considerando a história como um instrumento operativo para a construção 

do presente.16 

 

Fernando Távora assume uma preponderância na arquitetura portuguesa a partir da Escola 

de Belas Artes do Porto e da sua participação no Congresso Internacional da Arquitetura 

Moderna – CIAM.  

Por força da sua forte dinâmica projetual e pedagógica, lançou inúmeras reflexões sobre a 

prática de projeto e da criação arquitetónica em Portugal, orientando e criticando a forma 

com se projetava, no que considerava de problemas da arquitetura portuguesa.  

Uma atitude permanente de reflexão sobre a prática projetiva arquitetónica, permite perceber 

as condicionantes circunstanciais e evita erradamente, as colagens estéticas e formais que 

muitos arquitetos da sua época utilizavam como método. 

  

Utiliza a história como matéria prima do seu trabalho, no entanto, a sua continuidade é 

condicionada pela circunstância da contemporaneidade e do lugar, assumindo uma 

modernidade necessária.  

Defende exaustivamente uma arquitetura que se relacione com o lugar e com a história, numa 

perspetiva de uma sábia continuidade, colocando as partes em equilíbrio. 

Sendo assim, projetar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquiteto 

na criação de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por 

capricho de qualquer outra natureza. As formas que ele criará deverão resultar, 

antes, de um equilíbrio sábio entre a sua visão pessoal e a circunstância que o 

envolve e para tanto deverá ele conhecê-la intensamente, tão intensamente que 

conhecer e ser se confundem. (Távora, 74:2015) 

 

                                                           

16
 Cf. Alexandre Alves COSTA. A obra de Fernando Távora – Um caso de coerência conceptual e metodológica. 

Universidade de Coimbra. Consultado a 14-9-2019 disponível na internet: 
http://www.uc.pt/fctuc/deec/rualarga/anteriores/RL20/20_07/print 
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A metodologia de Távora assenta sobretudo numa atuação sobre uma circunstância pré-

existente que o envolve. Esta atuação sobre a pré-existência implica uma leitura muito 

rigorosa da história e dos seus vários tempos, através da (…) investigação histórica e 

arqueológica, anota fases de desenvolvimento, dando-lhe moralismo, uma nova dignidade 

(…) aceitando sobreposições ou aposições estilísticas ou de linguagem, usa de todos os 

meios para o clarificar (…) A intervenção atual é mais uma, desenhada com regras claras 

que resultam da interpretação da história, incluindo a contemporânea. 17  

 

   
Fig. 44_Pousada Santa Marinha - Guimarães Fig. 45_Escola superior agrária (antigo Convento), Refoios 

do Lima – Ponte de Lima 

 

A atuação de Távora revela-se tão profícua que todas as suas ações promovem (…) uma 

leitura clara da essência do projeto global, entendido como um processo coletivo de longa 

duração.18 

 

Das inúmeras intervenções, destacam-se os projetos da escola superior agrária de Refoios 

em Ponte de Lima, Museu Nacional Soares dos Reis, o Palácio do Freixo, pousada de Santa 

Marinha, entre outras obras, em que Távora demonstra a sua capacidade de criação 

arquitetónica de intervenção no património. 

 

 

 

                                                           

17
 Cf. Alexandre Alves COSTA. A obra de Fernando Távora – Um caso de coerência conceptual e metodológica. 

Universidade de Coimbra. Consultado a 14-9-2019 disponível na internet: 
http://www.uc.pt/fctuc/deec/rualarga/anteriores/RL20/20_07/print 
 

18
 ibidem 
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Fig. 46_Palácio do Freixo – Porto     Fig. 47_Museu Nacional Soares dos Reis - Porto 

 

A este propósito Alexandre Alves Costa refere ainda um texto bem elucidativo,  

(…) É a invenção absoluta de um tempo ilusório, cujo fluir se fixa num único 

momento que tem o valor metafísico da eternidade. A sequência dos sedimentos não 

constitui uma narrativa linear que tenhamos que percorrer. Existem, estão presentes, 

lêem-se e constituem-se como cenário que conforma e qualifica o espaço onde 

vivemos a nossa contemporaneidade e até o nosso futuro, como se o princípio e o 

fim e o intervalo se cristalizassem numa síntese intemporal. 19 

 

O processo de síntese que estabelece uma perfeita simbiose entre os registos que a história 

nos traz para o momento do projeto, e a contemporaneidade da nova funcionalidade, num 

registo único e equilibrado, sem segregação de parte alguma dos tempos que compõem a 

obra.  

 

                   
Fig. 48_Interior do Museu Nacional Soares do Reis               Fig.49_ Interior do Museu Nacional Soares do Reis 

 

 

                                                           

19
 Cf. Alexandre Alves COSTA. A obra de Fernando Távora – Um caso de coerência conceptual e metodológica. 

Universidade de Coimbra. Consultado a 14-9-2019 disponível na internet: 
http://www.uc.pt/fctuc/deec/rualarga/anteriores/RL20/20_07/print 
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Por Nuno Valentim 

 

Nuno Valentim20 tem tido um importante papel neste âmbito da intervenção do património 

arquitetónico, dada a sua experiência de obras realizadas desta natureza, nomeadamente na 

casa Salabert, os arquivos do Instituto Marques da Silva, a casa Belos Ares, a Casa 

Andersen, entre outras obras, que tem merecedor reconhecimento pela crítica e servido de 

modelo de aprendizagem.  

 

    
Fig. 50_Casa Salabert (2015-2017) – Porto    Fig. 51_Arquivos Inst Marques da Silva (2009) – Porto  

 

A sua decisiva intervenção como coordenador da intervenção do mercado do Bolhão no 

Porto, tendo contribuído decisivamente para a resolução do processo de intervenção, 

positivamente.  

 

Neste aspeto importa perceber a linha de pensamento que fundamenta o seu método de 

trabalho na salvaguarda do património arquitetónico.  

 

 

 

                                                           

20
 Nuno Valentim Lopes (Porto, 1971) é licenciado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da 

Universidade do Porto (1995), Mestre em Reabilitação do Património Edificado pela Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto (2007) e Doutor em Arquitetura (FAUP, 2016) com a tese "Projeto, Património 
Arquitetónico e Regulamentação Contemporânea – Sobre práticas de reabilitação no património corrente". 
bolseiro Erasmus no IUA Veneza (1992-93) e estagiou na UT-Delft. Docente na FAUP desde 2005 na área de 
Construção/Projeto, foi regente da Unidade Curricular de “Construção I” e "Construção 3" do Mestrado 
Integrado em Arquitetura e docente de "Metodologias de Projeto" no CEAPA - Curso de Estudos Avançados 
em Património Arquitetónico. É “Membro Integrado” do Grupo “Património da Arquitetura, da Cidade e do 
Território” do Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da FAUP (FCT). 
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Fig. 52, 53_Casa Belos Ares (2014-2016) – Porto       

 

 

No caso particular do mercado do Bolhão, a situação de impasse, criada pela ausência de 

consenso quanto ao projeto a implementar, suscitou não só um problema político de decisão, 

mas também um problema de arquitetura. Problema esse, que se reflete no programa do 

edifício, no modelo de intervenção, bem como na visão que se pretende para o edifício numa 

perspetiva de sustentabilidade a longo prazo e para a cidade. 

O esgrimir de argumentação de ambas as partes em causa, não permite que de forma 

consciente se tomem as necessárias ações no sentido do interesse do edifício enquanto 

património da cidade e das pessoas. 

 

Nuno Valentim, fundamenta as suas opções de ação arquitetónica, numa atitude crítica 

prévia de forma a tomar a melhores opções operacionais. E nesse sentido recorre à história 

do edifício, o que ele representa para a cidade e para as pessoas, bem como o exemplo de 

outros mercados também intervencionados para perceber na realidade, os aspetos positivos 

a reter os negativos e refutar. 

 

Neste prepósito, realça a importância da realidade com a prática arquitetónica relembrando 

(…) o perigo das ideias se sobreporem com indiferença à própria realidade sobre a qual 

operamos. Importa não reduzir a prática arquitetónica à retórica, e confrontar o reino das 

puras ideias com riqueza do real.21 

 

                                                           

21
 Nuno Valentim – Conferencias Marques da Silva (25-10-2018) – Arquitetura e Património: sem redoma de 

vidro [S.I.]: TVU - FAUP. Consultado a 19-06-2019 e disponível na internet em: 
https://tv.up.pt/videos/cs63lb5s 

Fig. 54_Casa de Sophia Andresen e Jardim 

Botânico (2010-2017) – Porto  
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A necessidade permanente de manter esta aproximação entre as ideias em resultado do 

exercício da abstração, com a realidade com que nos deparamos, nomeadamente da resposta 

à necessidade das pessoas e da cidade, deve refletir-se na prática da conceção arquitetónica.  

 

No caso concreto do edifício do mercado do Bolhão, Nuno Valentim, pelo exercício de 

distanciamento, abstração e dedutivo, procura perceber a história consolidada do edifício, na 

busca de uma hierarquização de valores a salvaguardar no edifício. 

 

Tal como Álvaro Siza Vieira reconheceu, quando lhe foi colocada a intervenção na casa de 

chá da Boa Nova em Leça da Palmeira, em que no primeiro momento se vê tentado em 

alterar significativamente alguns aspetos da obra que lhe pareceu, passados todos estes anos, 

ficarem bem e que poderiam ser melhorados. No entanto, rapidamente percebeu que se 

começasse a alterar umas partes, teria que alterar o edifício todo, pondo em causa o seu 

caráter primitivo com que as pessoas o reconhecem. Então conscientemente, reconheceu 

humildemente que (…) perante um edifício que percebeu ser já uma entidade cultural, e que 

mesmo tendo sido ele o arquiteto original, já não tinha o direito de o mudar porque o projeto 

já não era dele, pelo menos já não era só dele. (VAZ, 376:2019). 

  

    
Fig. 55_Casa de chá da Boa Nova – Leça Palmeira          Fig. 56_Casa de chá da Boa Nova (vista sobre o mar) 

 

A grandeza da sua humildade, chegou ao reconhecimento que quem fez aquele projeto, 

naquele dado tempo e naquela precisa contemporaneidade, foi outro arquiteto que não ele. 

Esta capacidade de distanciamento em relação ao objeto, no sentido de o olhar com o 

respeito, enquanto entidade cultural portadora de valores históricos ou arquitetónicos. 
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Assim, Nuno Valentim considera que o edifício do Bolhão deve continuar a assumir a sua 

importância enquanto símbolo da cidade e útil para as pessoas – objeto enquanto entidade 

cultural. 

A funcionalidade do edifício enquanto mercado de venda de produtos frescos deve ser 

assegurada, bem como a monumentalidade do edifício enquanto elemento de continuidade 

da cidade. 

Desta forma, as opções arquitetónicas mais significativas passam pela eliminação dos 

elementos supérfluos existentes nas fachadas, repondo as transparências do edifício 

promovidas pelas inúmeras aberturas originais; a manutenção do espaço central aberto, 

numa clara alusão à ideia de praça; manutenção das bancas típicas de forma a garantir o 

maior número de expositores e vendedores no recinto do mercado.  

Muito simplesmente, Nuno Valentim propõe uma solução de intervenção que salvaguarda 

os valores do edifício numa perspetiva de “intervenção mínima” para uma “transformação 

máxima”. Nesse sentido, refere, 

(…) Todo o exercício passou então a ser o tratar e o cuidar dos dois objetos da 

classificação do Bolhão enquanto monumento nacional: o edifício e a sua atividade. 

Um dos pontos que levaram à classificação é a integridade do Bolhão como edifício, 

é esta praça descoberta, este recinto absolutamente extraordinário, este interior 

descoberto com um skyline único. O outro ponto, um dos grandes desafios deste 

projeto, consistiu em manter a atividade associada ao mercado, e não simplesmente 

uma caricatura da atividade. Tudo seria muito mais simples, se a opção fosse a 

implementação de um mercado com barraquinhas gourmet.22     

 

       
Fig. 57_Imagem virtual do espaço central do mercado      Fig. 58_ Imagem virtual do exterior do mercado 

                                                           

22
 Cf. Pedro BAÍA. (2018-04-22), entrevista a – Nuno Valentim: uma apologia do real na arquitetura, Jornal 

Público, consultado e disponível na internet: https://www.publico.pt/2018/04/22/culturaipsilon/entrevista/ 
nuno-valentim-uma-apologia-do-real-na-arquitectura-1810508#gs.NCEqmjz2 
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O envolvimento do valor cultural que o edifício possui, com a comunidade e a cidade, 

permite que ambos se mantenham unidos, numa atitude de interação recíproca e de 

significância sociocultural.  

 

O reconhecimento da importância do edifício para a usabilidade das pessoas, deve ser o mote 

para uma intervenção que dê continuidade à história do edifício, enaltecendo o seu potencial 

de resiliência perante a cidade, bem como mantendo os seus valores arquitetónicos e sociais, 

deixando de parte outros interesses ou atitudes mais filauciosas.  
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DA METODOLOGIA INTERVENTIVA NO PATRIMÓNIO ARQUITETÓNICO: 

UMA REFLEXÃO   

 

Embora esta atuação mais individualizada dos autores da contemporaneidade, pode ainda 

assim contribuir para uma linha de intervenção que seja aceite universalmente, no património 

e que salvaguarde o seu significado cultural? 

 

Dos exemplos apresentados fica clara a diversidade metodológica de intervenção no 

património arquitetónico, nomeadamente do Movimento Moderno.   

As intervenções no património arquitetónico implicam a compreensão do objeto, sua 

envolvente, bem como, todo o seu contexto que lhe deu origem sendo fundamental (…) 

aplicar uma metodologia de planeamento da conservação apropriada. (ROCHA, 2012:3), com 

vista à manutenção da integridade pelo entendimento do significado antes de qualquer 

intervenção. 

Na prática, 

(…) é necessária uma adequada investigação, documentação e análise da 

materialidade histórica, incluindo (…) todos os componentes necessários para 

expressar o seu significado e também para garantir uma completa representação 

das características e processos que contribuem para o seu significado. (ROCHA, 

2012:3) 

 

Pela pesquisa, e estudo aprofundado do objeto e tudo que o rodeia e o contexto histórico 

originário, permite,  

(…) a compreensão da forma pela qual o significado cultural se manifesta no 

património arquitetónico do século XX, e como os diferentes atributos, valores e 

componentes contribuem para esse significado é essencial para tomar decisões 

adequadas sobre a sua manutenção e conservação da sua autenticidade e 

integridade. (ROCHA, 2012:3) 
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O debate da intervenção neste património arquitetónico do Movimento Moderno centra-se 

em demonstrar que,  

(…)  as bases deste movimento continuam atuais: “a arquitetura tem uma 

missão social e deve criar espaços onde a comunidade viva melhor — este ideal 

moderno é importante para fazer a arquitetura do futuro”, acrescentando que “o 

processo moderno ainda está em curso”. 23 

 

A perceção que resulta da análise dos casos referenciados, fica na necessidade da realização 

do estudo aprofundado do objeto e sua envolvente, no sentido de perceber o pensamento que 

o autor imprimiu na conceção arquitetónica e a importância que este tem no seu contexto 

local. 

O resultado da intervenção terá de salvaguardar o caráter essencial que deu origem à criação 

arquitetónica numa perspetiva da continuação da sua utilização e resposta às pessoas. 

A avaliação do grau de intervenção será então fundamental para a manutenção dessa 

integridade e do seu valor cultural enquanto património a manter. O equilíbrio das ações 

programáticas com vista à necessidade quotidiana, com a salvaguarda, sendo o cerne da 

questão desta intervenção arquitetónica.  

Das recomendações preconizadas pelo Documento de Madrid, (…) é essencial que estas 

análises se finalizem antes do início de qualquer trabalho, de modo a garantir a definição 

prévia de políticas de conservação específicas que sirvam de guia à intervenção. (ROCHA, 

2012:3) 

A fase de recolha de elementos, relativos ao edifício e sua envolvente é fundamental para a 

tomada de decisões no que respeita ao grau de intervenção a desenvolver no edifício. 

O grau de intrusão a desenvolver no edificado será tanto menor, quanto maior for a densidade 

de valores identificados a salvaguardar, numa lógica de manutenção da integridade e 

autenticidade do seu caráter. 

Esta fase é crucial quanto à definição do programa do edifício, bem como ao reuso, numa 

perspetiva de equilíbrio entre as ações de intrusão e a manutenção dos elementos que 

caracterizam a identidade do edifício.  

                                                           

23
 Cf. Catarina MOURA. (2015), A arquitetura modernista não é só para admirar: é mesma para usar, Jornal 

Público, consultado e disponível na internet em 9-1-2019: https://www.publico.pt/2015/03/28/culturaipsilon 
/noticia/a-arquitectura-modernista-nao-e-so-para-admirar-e-mesmo-para-usar-1690667 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

(…) o sentido de conservar, restaurar, dar continuidade e dar a ver o que 

existe, (…) posteriormente, a exigência da contemporaneidade programática, que 

passa por vezes pelas (…) extensões ou ampliações do edifício, mas também com 

o restabelecimento de relações entre o edifício existente e os espaços exteriores, 

que sejam espaços de paisagem, de território ou espaços urbanos, 

 

Carrilho da Graça, in Património – Ações patrimoniais, 

Revista ARQA – Arquitetura e Arte n.º 123, (2016) 
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INTERVENÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL DE BARCELOS 

 

O conhecimento do objeto e o território que o envolve permite perceber a simbiose 

recíproca, bem como a importância que ambos exercem entre si.  

Seguindo o descritivo metodológico desta investigação a abordagem terá essencialmente 

duas dimensões. A escolha direcionada nestas duas dimensões possibilita extrair as linhas 

gerais justificativas do programa de intervenção no objeto e sua envolvente. 

A dimensão que alberga os elementos relativos ao conhecimento do contexto territorial 

apreendendo desde logo os factos históricos que determinaram a evolução do território, 

nomeadamente a ordem do espaço da cidade. Ainda neste âmbito, perceber a relação da 

evolução da cidade como território com a necessidade da existência do mercado enquanto 

resposta da cidade às pessoas. 

A outra dimensão é essencialmente de âmbito cultural. Perceber a atmosfera cultural do 

território através das expressões culturais relevantes, nas pessoas, as suas tradições e 

costumes.  

A conjugação destas duas dimensões permite estabelecer relações entre a forma como o 

território evoluiu, e a evolução social e cultural, procurando assim, os valores culturais que 

determinam o significado cultural neste património arquitetónico em consideração. 

 

Este estudo prévio, é determinante para o conhecimento mais aprofundado do objeto, bem 

como dos factos que o definiram, possibilitando assim, a escolha mais assertiva das ações 

programáticas para a intervenção de salvaguarda da autenticidade e integridade do 

mercado.    
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CONTEXTO TERRITORIAL, HISTÓRICO E SÓCIO-CULTURAL DE BARCELOS  

 

Geograficamente o território Barcelense localiza-se a noroeste de Portugal continental, 

pertencendo ao distrito de Braga. Historicamente, sempre beneficiou da sua localização 

estratégica no vale do Cávado, sendo local de passagem entre as localidades a norte e a sul 

desta região nortenha, bem como a Espanha. 

 

Pela sua longa história, o território Barcelense dispõe de um vasto conjunto de edifícios de 

reconhecido valor patrimonial arquitetónico histórico, desde logo o centro histórico da 

cidade, bem como inúmeros exemplares dessa natureza dispersos pelo concelho. Vários 

vestígios arqueológicos demonstram a existência de civilizações ancestrais neste território.  

 
Fig. 59_Extrato da planta ARU1 centro histórico de Barcelos 

 

A orográfica morfológica territorial e a sua inserção no vale do Cávado, e o conjunto 

edificado histórico permite perceber a existência de várias rotas históricas que dão contexto 

a esses edifícios e às suas paisagens naturais.  

 

 

                                                           

1
 ARU – Área de reabilitação urbano do centro histórico de Barcelos 
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Porém, a cidade de Barcelos, tal como a vemos hoje, resulta de evoluções urbanas desde a 

sua origem medieval.  

A primeira fase, a mais antiga, desde a época de Bronze ao fim do século XVII, 

resulta da organização após a origem de Barcelos até à Vila Ducal intramuros que 

devido à presença de uma mancha granítica contínua para sul, possibilitava um sítio 

mais ajustado para se construir uma ponte medieval, com sólidos contrafortes e uma 

boa altura. A jusante, o leito firme e pouco fundo do Rio Cávado que oferecia 

condições para a sua travessia a pé abaixo da atual ponte medieval, facilitada por 

um vau do qual ainda hoje se vêm pedras quando o caudal do rio é menor, esta na 

origem do desenvolvimento desta antiga vila; A segunda fase entre séculos XVIII e 

XIX, vai desde a Vila Ducal extramuros até ao impacto do caminho-de-ferro, a 

construção intra e extramuros, os eixos ordenadores da cidade, os traçados urbanos, 

um fator importante para o desenvolvimento da cidade; A terceira fase tem início do 

século XX até ao ano 2011, diz respeito à Cidade de Barcelos. (CASANOVA, 2015:1) 

No entanto, é a partir do século XIX, que a cidade conhece a maior expansão urbana, 

impulsionando o seu crescimento para nascente.  

O aparecimento da estação de comboios permitiu o surgimento de uma nova centralidade 

na cidade, e a criação de novos eixos de ligação ao centro histórico de Barcelos. 

  

Esta via designa-se com frequência por «avenida da estação», mesmo que tenha 

recebido algum onomástico; no geral é arborizada e escolhida pelos burgueses e 

outras frações de classes dominantes para edificarem as suas moradias (SALGUEIRO, 

1992 :191 apud CASANOVA 2015:61).  

Conforme refere Fernandes no seu livro Urbanismo e Morfologia no Norte de Portugal,  

(…) no artigo 1º da lei de 25 de Junho de 1864, que autorizou o Governo a construir, 

à custa do estado, as estradas districtaes e municipaes que directamente 

comunicarem as estações dos caminhos de ferro com as estradas de primeira ordem 

ou com as povoações importantes (…). (FERNANDES, 2005:159 APUD CASANOVA, 2015:61).  
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Com esta infraestrutura, a mobilidade e a maior ligação com outras regiões, revela-se 

determinante para a expansão da cidade, permitindo a captação e fixação de população 

através do aumento das unidades fabris e consequente crescente oferta de emprego. A 

fixação desta população permite o aparecimento de novos aglomerados habitacionais, 

designadamente os bairros sociais. Podendo destacar os Bairro João Duarte, Bairro 1º de 

Maio, Bairro da Misericórdia, Bloco Habitacional e conjunto habitacional na Avenida João 

Duarte e o Bairro de Santa Marta, este projetado pelo arquiteto Nuno Teotónio Pereira, no 

âmbito da construção de casas económicas da Federação das Caixas de Previdência 2.  

Com a expansão urbana, torna-se imperioso organizar a cidade, contratando para o efeito, 

pela Câmara Municipal, em 1949, os arquitetos David Moreira da Silva e Maria José M. 

Moreira da Silva que, no ano de 1951, apresentam o Anteplano de Urbanização da Cidade 

de Barcelos, mais tarde reformulado e designado por Esboceto Geral de Urbanização, 

datado do ano de 1963.  

Ainda antes deste plano, sob a orientação arquiteto/mestre Marques da Silva3 surgem 

algumas intervenções no centro da cidade, nomeadamente, a organização do campo da 

Feira, os edifícios da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, em particular na igreja e 

edifício contiguo, que deu origem ao hospital. A intervenção de Marques da Silva não se 

restringiu apenas ao plano da cidade, pelo que nos anos 30, recebe a encomenda de vários 

projetos de edifícios, nomeadamente a (…) remodelação do mercado D. Pedro V, e pelas 

intervenções na conhecida Casa do Tanque (onde funciona agora a sede da Cooperativa 

Agrícola de Barcelos) e na Quinta da Granja (remodelação e jardins). Nesta década, o 

arquiteto projetou, ainda, a Casa da Lavoura e dependências de José de Bessa e Menezes. 

 

                                                           

2
 Federação de Caixas de Previdência (HE-FCP), organismo que proporcionou a construção de inúmeros 

bairros de casas de renda económica, com intuito de resolver os problemas da habitação sobretudo após a 
Segunda Guerra Mundial até inícios dos anos 70. 
 

3 José Marques da Silva, (1869-1947), arquiteto, formado na Academia de Belas Artes do Porto (1882-1889) 
e depois em Paris onde frequentou a École Nationale de Beaux-Arts (1889-1896). Figura importante da 
arquitetura portuguesa, destacando-se com obras principalmente na cidade do Porto, nomeadamente a Estação 
de São Bento (1896-1916), Teatro Nacional de São João (1910-1920), a conclusão do Palácio do Conde de 
Vizela (1920-1923), o Edifício das Quatro Estações (1905), os Liceus Alexandre Herculano (1914-1930) e 
Rodrigues de Freitas (1919-1933). Bem como obras no norte do país: Sociedade Martins Sarmento (1903-
1908), o Mercado Municipal (1927-1947) e o Santuário da Penha (1930-1947), em Guimarães, entre outras 
localidades como Braga e Barcelos. 
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Também imprimiu a sua marca na Casa da Torre, em Rio Covo Santa Eugénia. Já no ano 

de 1940, foi edificado o prédio da Rua Barjona de Freitas.4 

 

O território de Barcelos é caracterizado por um certo ecletismo cultural, dispondo de 

inúmeras manifestações de índole cultural, nomeadamente na música tradicional e 

etnografia, na pintura, nos trajes multicoloridos minhotos, na gastronomia regional, nas 

manifestações religiosas, entre outras. No entanto, o território demarca-se sobretudo na sua 

produção artesanal (…) tais como, a cerâmica tradicional, a olaria, o figurado, os 

bordados a tecelagem, a madeira, a certaria de vime, o ferro e latoaria, o couro e o 

artesanato contemporâneo. (SÁ, 2014: 61). 

 

O barro como matéria prima disponível em quantidade e qualidade neste território, permitiu 

desde longa data o desenvolvimento desta (…) arte tradicional local consolidada na terra 

e na habilidade de pessoas que lhe atribuíam formas. (SÁ, 2014: 63).   

 

A produção das louças de Barcelos, resultam da necessidade utilitária de peças 

nomeadamente os pratos, as travessas, os cântaros, as bilhas, as malgas, as assadeiras, entre 

outros. No fabrico destas peças em barros vermelho vidrado os artistas empregam motivos 

decorativos floreados, entre outros. 

No entanto é na expressão mais criativa do trabalhar do barro que esta arte popular ganha 

maior importância. A denominada criação estilística do figurado ganha forma pelas mãos 

destes artistas influenciados por lendas e tradições deste território ancestral, como os 

gigantones, cabeçudos, diabos, entre outras figuras excêntricas do imaginário e adágio 

popular. Neste contexto, o galo de Barcelos ganha figura de destaque pela imagem icónica 

nacional. 

O Figurado de Barcelos, produto artesanal certificado constitui atualmente uma 

das maiores produções artesanais do concelho. Começou como uma atividade 

subsidiária da olaria, nos tempos livres e aproveitando pequenas porções de barro 

faziam-se pequenas peças para as crianças brincarem, onde se colocavam na base 

das mesmas um apito ou instrumentos musicais. O Figurado de Barcelos distingue-

                                                           

4
 OLIVEIRA, Filipa. Filipa in Jornal Barcelos Popular Fontes: “Marques da Silva em Barcelos” e recolhas 

de Fernando Aurélio Pereira; Quinta-feira, 16 de março de 2006 - 17:09:11 consultado na internet: 
http://www.barcelos-popular.pt/?zona=ntc&tema=8&id=96> obtido em 14/01/2019 
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se de qualquer outra produção devido às suas características únicas. É uma 

produção de excelência, sendo as mais comuns as de cariz religioso e festivo, as 

referentes à vida quotidiana, o bestiário (diabos, figuras disformes e ambíguas) 

entre outras, sendo o Galo de Barcelos um dos destaques. 5 

 

Dos inúmeros “artistas” artesãos barristas que realçaram o artesanato de olaria bem como 

do figurado, destacam-se os nomes de Ana Baraça, Domingos Gonçalves Lima, Júlia 

Ramalho, Rosa Ramalho, Júlia Côta, entre outros. 

A produção atual deste género de artesanato enquadra-se numa perspetiva cultural e 

artística, no entanto, no passado era vista na perspetiva de natureza socioeconómica, dado 

que a venda destas peças resultava numa importante fonte de receita para as famílias que 

as produziam.   

A venda era efetuada nos mercados e feiras sendo transportadas em carros de bois ou a 

cavalo. Neste particular, a feira semanal de Barcelos era o lugar mais importante onde se 

podia encontrar este tipo de objetos artísticos. 

 

Atualmente apenas podemos encontrar estes artigos em algumas lojas da especialidade bem 

como no centro interpretativo do galo e da cidade de Barcelos, permitindo receber imensos 

turistas e apreciadores deste tipo de criação artística. A importância cultural deste território, 

saiu reforçada recentemente pela UNESCO, passando a integrar Barcelos na rede mundial 

de Cidades Criativas, na categoria do Artesanato e Arte Popular.  

                                                         
Fig. 60, 61, 62_ Imagens de exemplos do figurado criativo em barro 

 

 

                                                           

5
 Câmara Municipal de Barcelos sobre a classificação de Barcelos Cidade Criativa, consultado na internet 

16.02.2019: <https://www.cm-barcelos.pt/visitar/artesanato/rotas-do-artesanato/rota-do-figurado/> 
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AS PRÉ-EXISTÊNCIAS E O MERCADO POR JOSÉ CARLOS LOUREIRO 

 

Volvidos trinta anos após a remodelação preconizado pelo arquiteto Marques da Silva, o 

mercado D. Pedro V 6 encontrava-se sem as condições necessárias para satisfazer as 

necessidades da população. 

 

 

Fig. 63, 64_ Imagens do antigo mercado Municipal D. Pedro V, Barcelos  

 

No entanto, com o passar dos tempos, o mercado D. Pedro V, foi-se degradando ficando 

sem as necessárias condições de funcionalidade, obrigando a Câmara Municipal de 

Barcelos encomendar ao Gabinete GALP de José Carlos Loureiro e Pádua Ramos a 

execução de um novo edifício destinado ao Mercado Municipal de Barcelos.  

 

A intenção seria manter a localização próxima do antigo mercado bem como respeitar a 

localização prevista no Esboceto Geral de Urbanização da Cidade de Barcelos de 1963, 

dado que (…) O comércio em termos gerais responde às necessidades da população 

citadina e concelhia, porém o mercado municipal é pequeno e tem mau acesso, mas está 

em pleno coração citadino. 7 

  

 

 

 

                                                           

6
 O mercado que se fazia no Largo da Porta Nova, era exíguo e sem condições higiénicas, pelo que foi 

aprovada a sua demolição e a construção de um novo mercado em reunião de Câmara de 19 de novembro de 
1862. Este mercado que ficou conhecido pelo Mercado D. Pedro V ficava situado no entroncamento das Ruas 
Nogueira de Cima (atual Barjona de Freitas) e Filipa Borges. Este mercado esteve em funções até ao ano de 
1969, altura em que foi demolido, dando lugar a uma Praça. 
 

7
 MOREIRA DA SILVA, Maria José M., MOREIRA DA SILVA, David, Esboceto Geral de urbanização 

da Cidade de Barcelos, Peças escritas, 1963, P. 19 (MILÃO, 2014: 273) 
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Assim, o novo mercado surge numa generosa área de terreno localizado a poente da cidade 

entre a atual praça Pontevedra8 e o Campo Camilo Castelo Branco9, confrontando 

principalmente pela rua Barjona de Freitas, embora o acesso, também possa ser efetuado 

pelo largo da Madalena. 

O autor procurou o melhor enquadramento e relacionamento com a cidade e malha 

existente, nomeadamente tendo em consideração a volumetria dominante e as relações de 

cheios e vazios.  

Dada a considerável área disponível para a intervenção, José Carlos Loureiro propõe à 

Câmara Municipal de Barcelos um programa mais abrangente que fosse além do edifício 

do mercado. Assim, o autor desenvolve um conjunto edificado integrando o mercado com 

um bloco de habitação multifamiliar contíguo, permitindo estabelecer novos percursos em 

galeria até ao centro da cidade, facilitando o acesso das pessoas ao mesmo. 

 

  
Fig. 65_Imagem do plano para a zona do mercado municipal  

(1- Mercado Municipal; 2 – Edifício misto: Habitação e comércio; 3 – Caixa Geral de Depósitos) 

 

 

 

 

                                                           

8
 A atual praça Pontevedra surge após a demolição do antigo mercado D. Pedro V e pela geminação com a 

cidade Galega. 
 

9
 Designado de campo de S. José, dada a existência no local de uma capela em evocação a S. José. 



Intervenção no Património Arquitetónico 
Espaço e lugar de reivindicação do Moderno 

 

121 
 

A intenção do autor em estabelecer permeabilidades entre os diferentes elementos 

constituintes da malha urbana é demonstrada pela (…) relação entre o construído e a área 

livre do solo é considerada como bem aproveitada, assinalando os parques, matas e 

monumentos existentes em grande número que a urbanização não deve alterar. (MILÃO, 

2014:273). 

 

 
Fig. 66_Desenho do alçado de conjunto (mercado, edifício habitação/comércio e praça Pontevedra)  

 

A proposta assenta sobretudo nesta ideia de permeabilidade contínua reforçada na perfeita 

simbiose entre o objeto e os restantes elementos pré-existentes, numa quase 

“desfragmentação” do edifício, reforçando a ideia do mercado em espaço publico, numa 

ausência de filtros, promovendo o entrelaçar dos percursos da cidade com o interior do 

mercado.  

 

 
Fig. 67_Planta síntese de conjunto – mercado, edifício habitação/comércio e praça Pontevedra 
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Assumindo a ideologia modernista o mercado adota a função autonomamente não 

precisando de se assumir pela monumentalidade fachadista, baixando a volumetria do 

conjunto, dando prevalência à horizontalidade e criando inclusive várias entradas no recinto 

do mercado.  

 

 
Fig. 68_Alçado poente  
 

 
Fig. 69_Cortes 

 

A intenção de restabelecer relações contínuas entre o recinto do mercado e a cidade é 

baseado na ideia medieval do mercado em rua permanente.  

 

     
Fig. 70_percursos interiores do mercado        Fig. 71_percursos interiores do mercado 
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Para além da questão funcional do mercado, ele exibe-se como uma espécie de 

“catalisador” da cidade, promovendo a malha urbana e as suas conexões. 

A disposição dos edifícios que compõem o conjunto segundo a orientação de um eixo 

central desde a cota superior prolongando-se através de uma escada dando acesso ao pátio 

inferior em cota baixa, numa alusão de cidade contínua.  

 

Em dois espaços/pátio definidos por extensas construções de muito baixa altura, em 

longa “promenade” arquitetural, com enfoque muito especial sobra a Capela antiga 

no Jardim Camilo Castelo Branco. (LOUREIRO apud MILÃO, 2014: 275) 

 

O pátio inferior fazendo lembrar o claustro em semelhança com que Távora realizou no 

mercado da Feira com a imagem do horizonte do castelo, e aqui a imagem a capela de S. 

José. 

    
Fig. 72_pátio interior na cota baixa   Fig. 73_vista exterior do mercado pela praça pontevedra 

 

Através do sistema construtivo e da sua materialidade, o autor como refere na memória 

descritiva, procura transmitir também uma sintonia entre o novo e a pré-existência, 

resultando numa linguagem entre o vernacular e moderno, em que os materiais utilizados 

(…) não se afastam dos que tradicionalmente foram a base das velhas construções sem se 

abdicar de uma expressão de modernidade. (MILÃO, 2014: 275) 
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Em síntese, o autor utilizando ideais modernista, concebeu um conjunto edificado de 

elevada simplicidade quer ao nível material e sistema construtivo, quer ao nível formal, 

retirando-lhe deliberadamente monumentalidade através da vincada horizontalidade, e 

diluição das volumetrias, fragmentando os edifícios ao longo do recinto, respeitando a 

volumetria dominante do casario existente. 

 

 
Fig. 74_ Planta geral do mercado 

 

Os edifícios que compõem o mercado como que passam “despercebidos” na malha urbana, 

dada a diversidade de elementos compositivos, nomeadamente as zonas ajardinadas que 

afastam os edifícios dos limites do lote, permitindo estabelecer percursos que reforçam a 

permeabilidade com toda a envolvente citadina. 

 

 
Fig. 75_ Planta da cota baixa do mercado 
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A conceptualização alicerçada em ideais de permeabilidade, um certo minimalismo e uma 

quase ausência de volumetria, pela intensa horizontalidade dos volumes, figura a ideia de 

mercado de rua medieval.  

 

Embora não de forma evidente, a ideia conceptual do mercado dada pelo autor, advém de 

um motivo circunstancial, designadamente a imagem determinante do centro histórico da 

cidade de Barcelos opulento em pré-existências de origem medieval. 

 

Desta forma, e em primeira instância, toda e qualquer intervenção neste conjunto edificado 

que passe pela inclusão de adições construtivas, coloca seriamente o seu carácter. 

    
Fig. 76_entrada principal do mercado             Fig. 77_percursos envolventes do mercado 

 

Compreensivelmente, o edifício do mercado municipal de Barcelos, pelas suas 

“habilitações” arquitetónicas, nomeadamente enquanto exemplar do Movimento Moderno 

da arquitetura portuguesa, concebido pelo arquiteto José Carlos Loureiro, é possuidor de 

significado cultural sustentado principalmente pelos seus valores arquitetónicos, 

urbanísticos e sociais. 
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LEVANTAMENTO DO ESTADO ATUAL DO MERCADO. DIAGNOSE 

 

A intervenção passou por uma abordagem inicial com vista à obtenção de um diagnóstico. 

Para efetuar o diagnóstico do mercado realizou-se uma análise prévia tendo em 

consideração um conjunto de levantamentos de natureza física ao edifício, nomeadamente: 

levantamento dimensional, levantamento fotográfico, levantamento e caraterização 

estrutural, levantamento das infraestruturas, levantamento funcional, bem como o 

levantamento patológico. 

   

Com base no projeto de arquitetura em suporte digital fornecido pela Câmara Municipal de 

Barcelos, foi possível verificar in loco a situação atual do conjunto edificado, 

nomeadamente dos aspetos físicos elencados, bem como correção de eventuais situações 

de divergências em comparação com o que foi fornecido. 

 

A visita ao local permite perceber as dinâmicas que o mercado estabelece com a envolvente, 

nomeadamente as relações com a cidade, designadamente com a Praça Pontevedra e o 

Campo de S. José. 

 

Em visita ao mercado em funcionamento, constatou-se da sua dinâmica, na forma como os 

comerciantes se organizam no espaço, bem como na frequência e assiduidade das pessoas 

ao mercado.  

 

   
Fig. 78_vista exterior atual do mercado  Fig. 79_pátio interior (cota baixa) atual do mercado 
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O mercado atualmente tem problemas, não só no seu aspeto físico, mas também no âmbito 

do seu funcionamento. 

 

O estado físico dos edifícios que constituem o mercado, encontra-se com imensos 

problemas: 

o Desgaste de materiais de acabamento, nomeadamente nas pinturas, mosaicos e 

pavimentos de betonilha; 

o Infiltrações nos pavimentos e coberturas; 

o Deterioração de vãos das bancadas de venda; 

o Deterioração das infraestruturas, nomeadamente elétricas, abastecimento de água e 

drenagem de águas pluviais e esgotos;   

 

   
Fig. 80, 81_Pavimento e grelhas das águas pluviais degradadas 

 

          
Fig. 82_infiltrações no pavimento    Fig. 83_infiltração nas paredes           Fig. 84_equipamento obsoleto 
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Fig. 85_infiltações paredes              Fig. 86_infiltrações coberturas        Fig. 87_infiltrações paredes 

 

         
Fig. 88, 89, 90_redes prediais obsoletas 

 

Quanto ao funcionamento do mercado, padece de sazonalidade quanto à afluência, sendo a 

terça-feira e o sábado os dias da semana com maior registo de entrada de clientes, pelo que 

nos outros dias a entrada é extremamente escassa. Nos dias de maior afluência é notória a 

desorganização do funcionamento do mercado, nomeadamente na circulação das pessoas e 

na distribuição dos espaços de venda ambulante. Para além deste problema, constata-se o 

subaproveitamento de alguns espaços do mercado. 

 

           
Fig. 91, 92, 93_ Imagens do mercado aos sábados e terças-feiras 

                          
Fig. 94, 95_Imagens do mercado nos restantes dias da semana 
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LINHAS GERAIS DE AÇÃO: SALVAGUARDA DOS VALORES  

 

Tendo em consideração o conhecimento aprofundado do objeto e a sua envolvente 

territorial, as linhas gerais para a intervenção com vista a salvaguardo do edifício, terão em 

primeira instância a resolução de patologias que o edifício apresenta, bem como a 

adaptação do edifício às questões legais no que refere aos requisitos higiene-sanitários e 

mobilidade.  

 

A outra fase programática está relacionada a adaptação de uma forma criativa, os espaços 

e da possibilidade de introduzir novas funcionalidades compatíveis com o caráter do 

mercado, sem que sejam colocados em causa os valores patrimoniais do edifício. 

O objetivo passa por manter o "mercado sempre vivo”, agradável para quem o frequenta 

quer para os comerciantes, quer para as pessoas que o visitam. 

 

A proposta de intervenção tem por base três linhas de ações, nomeadamente:  

1 – Resolver os problemas físicos dos edifícios e recinto que constitui o mercado, 

nomeadamente as patologias de ordem estrutural e infraestrutural, designadamente de 

âmbito higieno-sanitários e salubridade, bem como a eliminação de acrescentos que se 

revelam obsoletos e disfuncionais. A manutenção de elementos que pelo seu caráter 

estilístico e funcional se revelem como valor arquitetónico, nomeadamente a sua 

materialidade, a sua forma e a função. 

 

     
Fig. 96_ Imagem do pátio do mercado – cota baixa. Fig.97_Imagem exterior do mercado pela Praça Pontevedra 
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2 - Reforçar o caráter urbano nos percursos interiores do recinto do mercado. Intensificar o 

conceito de permeabilidade entre o espaço do mercado e a envolvente exterior retirando 

todos os filtros, nomeadamente através da materialidade dos pavimentos e a eliminação dos 

portões das entradas do mercado existentes, contribuindo para salvaguarda do valor 

urbanístico do mercado. 

           

Fig. 98_ Esquema conceptual do      Fig. 99_ Imagem dos percursos interiores do mercado 

mercado e as relações que estabelece  

com a cidade 

 

3 - Reorganizar a distribuição dos espaços dos comerciantes reaproveitando melhor os que 

estão desocupados. Esta reorganização permite libertar espaços que serão ocupados por 

outras funções colmatando os períodos de ausência de utentes em que o mercado não é 

frequentado. A introdução da dimensão cultural no mercado, passa pela instalação do 

centro interpretativo do figurado de Barcelos. A criação de atelier e lojas de divulgação e 

criação artística do figurado de Barcelos, aproveitando o fluxo emergente de turismo no 

contexto histórico e artístico da cidade inserido nos caminhos de Santiago e outros. Este 

aspeto contribui para a salvaguarda do valor social do mercado. Com este aspeto pretende-

se a salvaguarda do valor e o caráter social do mercado enquanto equipamento de resposta 

à cidade. 

 
Fig. 100_ Esquema conceptual de intervenção do mercado  
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A INTERVENÇÃO: DA ORDEM GEOMÉTRICA À UNIDADE 

 

Um dos aspetos mais relevantes expostos pela análise formal, está na sua base dimensional, 

ou seja, o conjunto edificado que constitui o mercado de Barcelos está disposto segundo 

uma geometrização, segundo uma malha definida pelo seu autor com a medida unitária. A 

partir do módulo base com a medida de 0,75m, permitiu definir os espaços do mercado, 

múltiplos dessa unidade métrica, nomeadamente o pátio central da cota baixa, que por sua 

vez estabelece e determina os restantes espaços do mercado. 

Todas as dimensões e alinhamentos que definem os edifícios do mercado e a sua envolvente 

obedecem a esta geometrização.  

 

  
Fig. 101_Geometrização do conjunto edificado do mercado    
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Esta matriz ordenadora do espaço, proveniente do racionalismo compositivo, irá permitir 

manter a ordem do espaço, qualquer que seja a alteração proposta, numa lógica de 

equilíbrio e unidade de todas as partes da obra, nomeadamente na proposta do arranjo 

urbanístico e melhoramento do Campo de S. José a norte, bem como a relação com a Praça 

Pontevedra a sul. 

 

 
Fig. 102_alterações propostas – planta síntese  

 

Deste modo, a mesma malha ortogonal que ordena o mercado, é prolongada para todos os 

espaços onde se pretende realizar a intervenção, para que se mantenha a lógica da 

continuidade e de proporcionalidade unitária. Nesta particular, a qualificação do Campo S. 

José, melhorando o adro da Capela de S. José, dotando da notoriedade que se deseja.  

Tal como defendido por Gonçalo Byrne, nesta preocupação constante da não rotura com a 

pré-existência e o assumir desta contemporaneidade em que o (…)  valor do espaço público 

da rua e da continuidade ou, se quiser, da sequencialidade histórica (NUNES e LUZIO, 

2007:300) é a tónica dominante para uma unidade e equilíbrio desejado. 
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O desgaste provocado pela intensa utilização e do natural desgaste da estrutura e dos 

materiais de revestimento quer dos edifícios, quer do pavimento do recinto exterior do 

mercado, impele a um conjunto de ações com vista a uma intervenção no sentido da sua 

preservação e salvaguarda dos elementos construtivos que representem valor arquitetónico, 

principalmente os que determinam a imagem que o caracteriza.    

Os materiais adotados serão preferencialmente de natureza reciclável ou reutilizável 

nomeadamente as cerâmicas, madeiras e pedra.  

Nas coberturas dos vários edifícios propôs-se a colocação de materiais que promovam a 

estanquidade à água, bem como a melhoria das condições de conforto térmico no seu 

interior. 

A solução construtiva passa pela colocação sobre a laje aligeirada da cobertura existente de 

uma tela transpirante impermeável sobre o contra ripado de madeira, sendo aplicada a telha 

cerâmica sobre o ripado de suporte em madeira.  

A telha cerâmica é do tipo aba canudo semelhante à existente, com tratamento hidrofugante, 

para evitar o aparecimento de fungos e melhorar o seu desempenho e longevidade.  

Entre o contra ripado é colocado o isolamento térmico do tipo XPS com uma espessura 

mínima de seis centímetros. 

 

 
Fig. 103_ localização dos cortes CF1 e CF2 
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Fig. 104_ Corte CF1 

 
Fig. 105_ Corte CF1 – Pormenor P1 
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Fig. 106_ Corte CF1 – Pormenor P2 
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Os pavimentos da cota baixa do mercado terão intervenção diferenciada, sendo mantida a 

imagem principal do mercado original, nomeadamente o mosaico em terracota no pátio 

central, bem como nas zonas das bancadas de venda de peixe, frutas e legumes frescos. As 

restantes zonas, nomeadamente, instalações sanitárias, administração, armazéns, 

metrologia, nos percursos de circulação em geral será aplicado microcimento de cor cinza. 

Todos os elementos existentes em granito, nomeadamente bancos e guias, serão lavados 

com jato de areia e mantidos como inicialmente. 

 

 

Fig. 107_ Pormenor da parede com encosto ao solo – piso 0 

 

Os pavimentos da cota superior, terão tratamento de forma a resolver as infiltrações 

existentes.  

Assim, será colocada uma camada de tela asfáltica poliéster 4kg/m2, sobre camada de 

forma/pendente até aos ralos de escoamento das águas pluviais. Posteriormente será 

colocada uma camada de betonilha de regularização para assentamento de lajeado de 

granito com quatro centímetros de espessura.  
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Fig. 108_ Pormenor dos pavimentos do piso 1 
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As paredes que envolvem o mercado na zona da cota baixa que se encontram em contacto 

com o solo, serão protegidas de forma a resolver as infiltrações de água, sendo aplicado 

uma tela asfáltica de 4kg/m2, bem como uma membrana drenante com manta de geotêxtil 

incorporada, de forma a permitir o melhor escoamento da água para o dreno de recolha de 

águas freáticas. 

 

 
 Fig. 109_ Pormenor dos pavimentos do piso 0 
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As paredes dos edifícios existentes na cota superior do mercado, após tratamento 

preparatório, aplicar-se-á o sistema ETIC´s como revestimento. Este sistema permite 

efetuar o acabamento pretendido, bem como, melhorar o desempenho térmico das paredes, 

pela introdução do EPS, com maior resistência térmica. 

 

 
Fig. 110_ Pormenor das paredes do piso 1 
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Pela análise documental, nomeadamente o projeto inicial fornecido pela FIMS, e pelos 

elementos fornecido pela CMB, ambos em suporte digital, foi possível constatar que os 

vãos existentes nos edifícios situados a noroeste, não corresponde à situação original do 

projeto, correspondendo a acrescentos.  

Desta forma, e dado que o estado de conservação destes elementos está em degradação 

acentuada, serão retirados. 

A proposta passa pela adoção de uma solução de conjunto, de forma a obter uma linguagem 

contínua e homogénea. 

 

Os novos vãos serão em madeira tratada, com vidro duplo e com ripado de madeira para 

sua proteção e segurança das lojas. A imagem pretendida é alusiva aos espigueiros 

minhotos, característicos desta região.  

 

Estes vãos são do tipo fole, permitindo abrir totalmente as lojas, aproveitando no máximo 

a área disponível.  

O funcionamento é realizado através da instalação de duas calhas onde circulam os pivôs, 

superior e inferior.  

 

Na zona superior do vão será colocado um caixilho também em madeira com rede 

mosquiteira, para permitir a entrada natural de ar, promovendo a ventilação das lojas.  

Nos vãos voltados para o tardoz dos edifícios, é colocado de igual modo, caixilhos de 

madeira fixos com vidro duplo e rede mosquiteira. 
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Fig. 111, 112, 113_ Pormenor do vão das lojas do mercado – piso 1 
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Um dos aspetos que caracterizam as criações arquitetónicas de José Carlos Loureiro, 

prendem-se com a utilização de painéis de azulejos nas suas obras.  

No mercado de Barcelos o aparecimento de painéis também se faz notar, nomeadamente 

na marcação das bancas de venda de produtos. Desta forma, a salvaguarda destes elementos 

construtivos são tidos como relevantes, como parte integrante da linguagem arquitetónica 

desta obra, mas também de outras obras do seu autor. 

 

 
Fig. 114_ Painel de azulejo na loja do mercado – piso 1 (sem escala) 

 

Desta forma, a proposta de intervenção, replica o padrão em alguns espaços do mercado, 

de forma a manter a imagem e o valor artístico dos painéis de azulejo que o autor pretende. 

  

Fig. 115_ Painel de azulejo no pátio – piso 0 (sem escala) 
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Todas as infraestruturas que dão apoio ao bom funcionamento do mercado serão 

substituídas uma vez que as existentes estão obsoletas. O mercado é por natureza um 

equipamento com intensa frequência de pessoas e movimentação de grandes quantidades 

de produtos, gerando muita pressão e desgaste das infraestruturas de apoio ao seu 

funcionamento. Assim, a melhoria das condições de usabilidade, nomeadamente das 

condições higieno-sanitárias são fundamentais para o bom funcionamento do mercado, 

bem como das condições de acolhimento e ambiente salubre para as pessoas que o 

frequentam.  

 

 
Fig. 116_ Imagem virtual do mercado – cota baixa 

 

As infraestruturas serão alteradas também em função das alterações propostas e do 

acolhimento das novas funcionalidades do mercado. Desta forma, as redes prediais de 

abastecimento de água, drenagem de esgotos, drenagem de águas pluviais, rede de 

distribuição elétrica, rede de telecomunicações e sistema de recolha de resíduos, serão 

reformulados e alterados, face à nova organização funcional do mercado.  
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De igual modo, será reforçado o caráter urbano dos percursos existentes no mercado, 

nomeadamente os que ligam a Praça Pontevedra e o Campo S. José. Neste sentido, sendo 

colocado mobiliário urbano, nomeadamente bancos e papeleiras no recinto em locais 

estratégicos, bem como o reforço da iluminação pública para que as pessoas possam mais 

comodamente fruir do espaço exterior do recinto do mercado. 

 

 

       

 

 

A mistura de cheiros e cores geram uma atmosfera diferente no mercado propiciando um 

ambiente acolhedor e apelativo para as pessoas que o frequentam e diferenciador em 

relação aos restantes estabelecimentos comerciais da cidade. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 117_ Imagem virtual do recinto do mercado 
(voltado a nascente) 

Fig. 118_ Imagem virtual do recinto do mercado 
(voltado a poente) 

Fig. 119_ Imagem virtual do recinto do mercado 
(voltado a poente) 

Fig. 120_ Imagem virtual do recinto do mercado 
(voltado a poente) 
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CAMPO S. JOSÉ: RESPOSTA À COMUNIDADE 

 

A proposta de melhorar as condições de usabilidade do mercado, conjugada com a ideia de 

um espaço de socialização, não poderia deixar que o Campo S. José contribuísse para este 

contínuo espaço público da Praça Pontevedra, do mercado aberto e o Campo S. José e a 

restante cidade. 

 

 
Fig. 121_Imagem virtual do recinto do mercado – Proposta   

 

A prepósito da construção do centro cívico no centro histórico de Leiria – Edifício praça 

Eça de Queirós, Gonçalo Byrne, refere a importância dos espaços públicos nos centros 

históricos das cidades, em que neste caso,  

(…) A génese do projeto encontra-se, precisamente, nesse desejo de continuidade 

entre os diferentes espaços públicos do tecido histórico, recavando outras 

espacialidades contemporâneas e reforçando as porosidades perdidas e agora 

redescobertas ou recriadas. Por dentro do tempo histórico das sucessivas 

contemporaneidades da cidade de Leiria, criam-se novos nexos e significados, 

definindo contentores apropriados a novos usos e outras vidas. O diálogo entre o 

passado e o nosso tempo faz-se sem confundir imagem com realidade, tentando 

tornear algumas idolatrias consumistas e mercantis contemporâneas. (BYRNE, 

34:2017) 
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Com a qualificação do Campo de S. José, possibilita reformular o adro da Capela, dando-

lhe outra dignidade e amplitude, possibilitando a realização de eventos culturais inseridos 

neste contexto de socialização do mercado e as praças.  

Desta forma, a circulação automóvel será ajustada, no sentido de retirar pressão sobre estes 

espaços nobres e alargar os percursos pedonais e de encontro das pessoas.  

 

 
Fig. 122_Perfil da Rua da Madalena e alçado do Campo S. José – Proposta   

 

 

       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 123_ Imagem virtual do Campo S. José 
(nascente-poente) 

Fig. 124_ Imagem virtual do Campo S. José 
(poente-nascente) 
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DA NOVA ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL DO MERCADO – DIMENSÃO CULTURAL 

 

Nesta perspetiva de introdução de novas “valências”, a instalação do centro interpretativo 

do figurado de Barcelos, confere a dimensão cultural e o valor social e cultural que o 

mercado pode desenvolver, permitindo o upgrad ao edifício, e garante maior 

sustentabilidade para o edificado, tal como apregoado por Wessel de Jonge nas suas 

intervenções.  

A proposta promove nos edifícios localizados nas proximidades com a Praça Pontevedra a 

instalação do centro interpretativo do figurado de Barcelos, tendo como apoio um 

restaurante e uma cafetaria.  

 

 

 

 

 

Fig. 125_Recinto do mercado piso 1 – proposta funcional    

 

 

 

 

A 

B 

C 

A – Centro Interpretativo do Figurado de Barcelos 
B – Restaurante  
C – Cafetaria 
D – Lojas    

D 
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Ainda nesta zona do mercado, é proposto o atravessamento através do pequeno edifício, 

promovendo a ligação entre a praça de Pontevedra e a praça do recinto do mercado. O 

bloqueio que este edifício efetuava entre os dois espaços, é definitivamente ultrapassado, 

servindo agora de elo de ligação com a instalação da cafetaria e instalações sanitárias de 

apoio.  

 

    

 

 

A intervenção vai no sentido do reforço do valor urbanístico que o mercado suporta, 

envolvendo a sociedade, avocando a si o mérito de promover a cidade, (…) celebrando o 

valor cultural com a comunidade num registo pautado pela integridade do bem e na 

preservação da sua significância sociocultural, (VAZ, 2019:387) como preconiza o 

Documento de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 126_Imagem virtual do mercado da praça 
Pontevedra 

Fig. 127_Imagem virtual do recinto do mercado pela 
cafetaria 
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CONCLUSÃO 

 

A realização desta dissertação sobre a temática da intervenção do património arquitetónico, 

especificamente do Movimento Moderno permitiu perceber a importância da salvaguarda 

deste conjunto edificado, nomeadamente na sua capacidade de “ainda” receber novos usos 

ou continuar com os atuais, numa perspetiva de sustentabilidade para a própria cidade. A 

responsabilidade da sua salvaguarda é a garantia da preservação da herança de valores 

legada, no entanto, pela ação não deve imperar a diacronia, mas antes o processo de síntese 

de sincronia do tempo, como exemplo da obra de Fernando Távora, no trabalhar das pré-

existências, fazendo novo, criando uma síntese entre a tradição e a modernidade. 

A criatividade, antes de mais, deve estar ao serviço da consonância temporal, em 

contraponto com as roturas e o contraste. 

A intervenção segundo métodos fundamentados em critérios e princípios preconizados pela 

ICOMOS, nomeadamente pelo Documento de Madrid, recomenda uma correta salvaguarda 

do significado cultural das obras. No caso de estudo apresentado – Mercado de Barcelos, a 

salvaguarda dos seus valores arquitetónicos, urbanísticos e sociais foram garantidos pela 

intervenção proposta. Os critérios de intervenção aplicados no caso de estudo do mercado 

de Barcelos, fundamentados na pesquisa prévia, permitindo apreender os seus valores a 

preservar, nomeadamente o valor arquitetónico, enquanto exemplar do Movimento 

Moderno do arquiteto José Carlos Loureiro, o valor urbanístico, enquanto catalisador de 

cidade e o valor social, enquanto espaço/praça de encontro e convivência das pessoas. A 

opção da manutenção do mercado descoberto fortalecendo a ideia de praça e reforçando os 

percursos urbanos que atravessam o recinto do mercado confirmam o conceito de 

promenade arquitetural que o autor estabeleceu no início. 

 

A intervenção proposta na intervenção do mercado pretende reforçar os seus valores, 

promovendo o equilíbrio da pré-existência com as novas introduções contemporâneas. 
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O encontro dos tempos, promovida pela arquitetura, na busca contínua do equilíbrio, como 

defende Carrilho da Graça10, na procura do equilíbrio nas intervenções de forma a 

salvaguardar o essencial dos valores mas também dando continuidade através da 

contemporaneidade, reforçando-os sempre que possível.  

Este processo de equilíbrio ou reequilíbrio não deve excluir, mas antes abrir a discussão 

inclusiva à sociedade, na procura de consensos, enquanto sentido de herança coletiva. 

 

Metodologicamente, e tendo em consideração os casos descritos nesta dissertação, as 

intervenções no património arquitetónico assumem diferentes momentos de ação. 

A abordagem inicial com objetivo de conservar, realçando o que existe, sem descorar 

posteriormente, a exigência da contemporaneidade programática, que passa por vezes pelas 

ampliações ou acrescentos, alterações do edifício, sem perder a ideia de continuidade, pela 

relação dos espaços criados e os existentes, sejam eles praças, outros edifícios ou até 

espaços verdes e de paisagem, tal como sucedido no caso de estudo do mercado de 

Barcelos, em que a qualificação do Campo S. José surge como continuidade do mercado, 

numa simbiose relacional de diferentes espaços. 

 

Esta preocupação e atitude de continuidade urbana é assumida, como exemplo dado por 

Rafael Moneo na obra do Museu de Arte Moderna e Arquitetura em Estocolmo – Suécia, 

declinando a monumentalidade, optando por “construir na e a partir da cidade”, partindo 

desta ideia fundamental para o seu discurso arquitetónico, demonstrado pela relação 

permanente e contínua com o sítio e a estrutura urbana. 

 

                                                           

10
 João Luís Carrilho da Graça, (1952) arquiteto diplomado na Escola Superior das Belas Artes de Lisboa 

(1977), iniciando desde logo a sua atividade enquanto arquiteto. Inicia também carreira docente, tendo 
lecionado na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa (1977-1992), na Universidade 
Autónoma de Lisboa (2001-2010), na Universidade de Évora (2005- ), enquanto coordenador do 
departamento de arquitetura destas universidades, bem como professor visitante da escola técnica superior de 
arquitetura da universidade de navarra nos anos 2005, 2007 e 2010.  
Das inúmeras obras, destacam-se: a intervenção musealização da área arqueológica da praça nova do castelo 
de São Jorge, o pavilhão do conhecimento dos mares - expo’98, a escola superior de comunicação social de 
Lisboa, a ponte pedonal sobre a ribeira da carpinteira – Covilhã (2003), ponte sobre o esteiro de S. Pedro – 
Aveiro (2002), o museu do Oriente em Lisboa, o terminal de cruzeiro em Lisboa, entre muitas outras obras. 
Agraciado com os prémios: o título de “chevalier des arts et des lettres” pela República Francesa (2010), 
“Prémio Pessoa” (2008), Ordem de Mérito da República Portuguesa (1999) e prémio “AICA – Associação 
Internacional dos Críticos de Arte (1992), distinguido ainda com “piranesi prix de rome” (2010), prémio 
“fad” (1999) , o prémio Valmor (1998), o prémio Secil de arquitetura (1994), tendo ainda sido nomeado para 
o prémio Mies van der Rohe (1990, 1992, 1994, 2009, 2010 e 2011. 
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A perceção da coexistência entre a pré-existência (antigo) e a criação nova, com objetivo 

último da “obra coletiva”, perfeitamente integrada, em que a criatividade é o meio para o 

alcance da homogeneização do tecido da cidade, declinando o contraste e o exibicionismo. 

 

A continuidade permite o encontro com o equilíbrio, no sentido da unidade global da obra, 

em que cada face de intervenção se complementa, numa permanente simbiose de 

relacionamento que se pretende equilibrado. 

 

No sentido mais operativo, tal como defendido por Nuno Valentim as intervenções devem 

solicitar previamente uma análise crítica para “intervenções mínimas”. 

Nesse sentido, a necessidade do estabelecimento de uma prática metodológica e objetiva, 

como caminho rigoroso e objetivo da intervenção, sem lugar para a subjetividade, evitando 

que o mesmo se torne num processo arbitrário. 

 

A metodologia deve seguir num pragmatismo baseado numa lógica dedutiva11, alicerçada 

em axiomas éticos e científicos, para posteriormente se fixar na análise dos detalhes da 

obras, nomeadamente, os aspetos materiais, formais, que acabam por estabelecer os limites 

das soluções construtivas e técnicas a adotar.  

 

A perceção geral do edifício retirada pela leitura do conjunto, permite alcançar a sua 

evolução histórica, seus valores, bem como o seu conceito e princípios fundamentais da 

sua existência.  

 

As novas construções, em contexto de intervenção de património, surgindo por motivações 

de ordem funcional ou conceptual, devem assumir-se como expressão da 

contemporaneidade, do ponto de vista da forma, da materialidade, distinguindo-se 

claramente das partes originais. No caso da intervenção do mercado de Barcelos a proposta 

da colocação dos vãos, tornando as lojas fechadas, bem como a introdução da componente 

cultural conferem uma nova funcionalidade contemporânea, compatível com a atividade 

do mercado.  

 

                                                           

11
 Metodologia baseada em análises que partem do geral para o particular 
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No entanto, este é apenas um processo intermédio, dada a necessidade de reutilizar os 

edifícios dotando-os de nova funcionalidade, sem comprometer a integridade do conjunto, 

realçando a coerência formal e compositiva, em suma, o seu caráter. 

As intervenções procuram um registo intemporal e cristalizante permitindo corrigir 

anacronismos do passado, estabelecendo no presente as razões da sustentabilidade do 

futuro. 

 

O resultado da cidade enquanto miscelânea de contemporaneidades, ou como refere Bak 

Gordon, uma sobreposição de layer´s, fruto da sequência dos tempos, que o arquiteto 

enquanto agente ativo, possuidor de conhecimento e memória, atua sobre esta circunstância 

pré-existente.  

A memória enquanto portadora de conhecimento das “coisas” e de vivências, também é 

fonte de cultura. Este conhecimento advém da memória e da experiência do autor, que pelo 

processo de síntese, desencadeia uma espécie de equação subjetiva12, resolvendo o 

problema do programa num determinado lugar, e que designamos por arquitetura.   

 

Esta capacidade de síntese que cada autor processa no ato criativo, é tanto maior quanto 

maior é a quantidade de conhecimentos e sabedoria, que reside na memória de experiências 

e vivências, consolidando a cultura do autor.  

Se é pela visão global que depreendemos a “essência” da obra, através de uma metodologia 

dedutiva, também a intervenção a levar a cabo terá como resultado a ideia de conjunto, sem 

que se perca a continuidade e o equilíbrio entre a preexistência e os acrescentos da 

contemporaneidade. 

 

No entanto, o processo de intervenção no património em qualquer circunstância gera 

tensões, entre a pré-existência dada pelas sucessivas contemporaneidades que a história dos 

tempos nos dá, e a contemporaneidade do tempo atual.  De tal forma, que o consenso nesta 

matéria não é unanime, surgindo fenómenos de fachadismo e ações abruptas que 

desvirtuam o sentido da intervenção na salvaguarda dos valores e do significado cultural. 

 

 

                                                           

12
 Conferência Arquitetura: Equação subjetiva pelo arq. Ricardo Bak Gordon em 10-04-2019 na FAUP – 

Porto  
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Porem o caminho no sentido da intervenção, reutilizando os edifícios existentes, tendo 

valor patrimonial tanto melhor, na perspetiva da sustentabilidade das cidades e dos 

territórios e da própria arquitetura enquanto resposta ao ecossistema global, é 

inquestionável. 

 

A valorização patrimonial cabe neste paradigma da sustentabilidade, devendo integrar-se 

nas suas várias dimensões culturais dos seus territórios, dinamizando as economias locais, 

potenciando o património cultural e paisagístico e promovendo a fixação das populações 

locais. O papel da arquitetura deve assumir uma dimensão de relevo, contribuindo para 

estas duas dimensões da sustentabilidade:   

o A promoção do património enquanto alavanca económico-social.  

o O reuso dos edifícios enquanto impulsionador de uma arquitetura circular. 

 

Quaisquer que sejas as tensões resultantes das suas inquietudes, a postura do arquiteto deve 

porventura assumir uma atitude de conhecimento e consideração pela história do edifício, 

no reafirmar desta contemporaneidade.   
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APÊNDICE 

 

Neste apêndice são apresentados extratos de algumas peças desenhadas do projeto de 

execução relativo à solução proposta de intervenção do mercado de Barcelos, 

desenvolvido na Unidade Curricular Projeto III, no ano letivo 2018/2019, com a 

orientação do professor doutor arquiteto Miguel Malheiro, do professor doutor arquiteto 

Henrique Fabião, bem como do professor doutor arquiteto Jorge Barbosa, que serviu de 

caso de estudo desta dissertação. 

 


























