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 Maravilha-te, memória! 

Maravilha-te, memória! 

Lembras o que nunca foi, 

E a perda daquela história 

Mais que uma perda me dói. 

Meus contos de fadas meus — 

Rasgaram-lhe a última folha... 

Meus cansaços são ateus 

Dos deuses da minha escolha... 

Mas tu, memória, condizes 

Com o que nunca existiu... 

Torna-me aos dias felizes 

E deixa chorar quem riu. 

 
PESSOA, Fernando (1990) - Poesias Inéditas 
(1919-1930). Nota prévia de Vitorino Nemésio e 
notas de Jorge Nemésio. Lisboa : Ática. p. 162. 



 

 
 
 

 
 
 
  



 

APRESENTAÇÃO 
 

Diálogo entre a permanência e a transformação:  
intervir na pré-existência 

 

Rafael Silva Aparício 
 

A sociedade contemporânea está a atingir uma vez mais uma condição assente 
nos excessos, que são uma consequência directa do acelerado ritmo que é 
imposto, na satisfação da constante vontade de inovação e progresso, aliado à 
evolução tecnológica. Esta atual estruturação é inimiga do passado, que se tenta 
esquecer a todo o custo a favor de um prazer instantâneo de novidade, contudo, 
verifica-se atualmente uma crise identitária que se estende a todas as áreas, 
onde a arquitectura não é exceção, em que se tem privilegiado as novas 
construções que estendem e modificam as áreas urbanas. Paralelamente, 
verifica-se um desprezo pelo património histórico, como é o caso de muitas 
intervenções e requalificações nas pré-existências que não respeitam o legado 
das mesmas, sendo alteradas para proveito de muitos outros interesses que se 
lhe sobrepõem. Neste sentido, este estudo propõe-se a encarar o passado das 
valorosas pré-existências como sequência e continuidade, propondo uma união 
entre dois momentos temporais, o passado e o presente, traduzindo-se num 
diálogo entre o que permanece e o que se transforma. A ruína torna 
compreensível o passado e algumas das suas memórias, cuja riqueza se 
pretende transmitir com o objectivo de salvaguardar as raízes identitárias que se 
constituem na cultura e na história, local ou universal, das civilizações. 

“A arquitectura é a arte de nos reconciliar com o mundo”, criando metáforas que 
concretizem e estruturem a nossa existência, e como tal, manter vivos esses 
vestígios e fragmentos de arquitectura é um tema que tem apaixonado 
sucessivas gerações de arquitectos e servido de temática a variadas reflexões 
expressas em tratados, teorias, ensaios, a cargo de vários pensadores e 
arquitetos ao longo da história. Identificando-se a importância da arquitetura na 
leitura, abordagem e interpretação em espaços a intervir, tendo em conta o 
respeito e valorização do seu legado (histórico, cultural e social) enquanto 
memória afetiva do passado, conferindo ao arquitecto a responsabilidade de 
garantir uma harmonia na materialização das ideias e no modo de intervir, 
desempenhando um papel determinante na procura de soluções que melhor 
tenham capacidade de conjugar as necessidades programáticas e funcionais 
com os processos de intervenção e manutenção do legado histórico. 

Palavras-chave – Identidade; Memória; Lugar; Pré-existência, Ruína; 
Permanência; Transformação; Funcionalidade   

 

  



 

 
  



 

PRESENTATION 

 

Dialogue between permanence and transformation:  
intervention in the pre-existence 

 
Rafael Silva Aparício 

 
Contemporary society is once again reaching a condition based on excesses, 
which are a direct consequence of the accelerated pace that is imposed, in the 
satisfaction of the constant desire for innovation and progress, combined with 
technological evolution. This current structuring is the enemy of the past, which 
tries to forget at all costs in favor of an instant pleasure of novelty, however, there 
is currently an identity crisis that extends to all areas, where architecture is no 
exception, in that new constructions that extend and modify urban areas have 
been privileged. At the same time, there is a contempt for the historical heritage, 
as is the case of many interventions and requalifications in pre-existences that do 
not respect their legacy, being altered to benefit many other interests that overlap 
with it. In this sense, this study proposes to face the past of valuable pre-
existences as a sequence and continuity, proposing a union between two 
temporal moments, the past and the present, translating into a dialogue between 
what remains and what is transformed. The ruin makes the past and some of its 
memories understandable, whose richness is intended to be transmitted with the 
aim of safeguarding the identity roots that are constituted in the culture and 
history, local or universal, of civilizations. 

"Architecture is the art of reconciling us with the world", creating metaphors that 
concretize and structure our existence, and as such, keeping alive these traces 
and fragments of architecture is a theme that has been passionate about 
successive generations of architects and served as a theme to varied reflections 
expressed in treatises, theories and essays, by various thinkers and architects 
throughout history. Identifying the importance of architecture in reading, 
approaching and interpreting spaces to intervene, taking into account the respect 
and appreciation of its legacy (historical, cultural and social) as an affective 
memory of a past, and the architect is given a responsibility to guarantee harmony 
in the materialization of ideas and in the way of intervening, playing a decisive 
role in the search for solutions that are better able to combine programmatic and 
functional needs with the intervention processes and maintenance of the historical 
legacy. 

Keywords – Identity; Memory; Place; Pre-existence, Ruin; permanence; 
Transformation; Functionality 
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INTRODUÇÃO 

Tendo em conta a importância dos vestígios do passado e dos processos de intervenção 

nos mesmos, esta dissertação tem por objeto analisar a capacidade de conciliação entre 

a permanência dos traços históricos identitários das pré-existências integradas num 

local e numa paisagem e a sua transformação de acordo com as hodiernas técnicas e 

materiais, as quais permitam adaptar o edificado às necessidades funcionais e de 

conforto dos utilizadores, mas respeitando e preservando a memória do lugar. 

A escolha desta temática recai sobre um crescente gosto, assente no conectar da 

história com a contemporaneidade, aprofundado com o decorrer do curso de 

arquitectura pelo autor desta dissertação. Gosto esse, que se reflete na necessidade de 

conservar a memória e a identidade nos edifícios a intervir, propondo uma união entre 

os tempos passados e a experiência do presente, traduzindo-se num diálogo situado 

entre a permanência e a transformação. 

Uma vez que a sociedade moderna tem vindo progressivamente a ajustar os seus 

interesses e a mudar os seus guiões, na procura de um sentido de existência, baseado 

exclusivamente na inovação e no progresso tecnológico, em prol de uma satisfação 

assente apenas no valor da novidade. Esta tendência centrada apenas no futuro é, 

consequentemente, inimiga do passado, que se tenta esquecer a todo o custo. Esta 

visão configura, uma grave crise social e identitária, que se alastra inevitavelmente à 

arquitectura e ao seu “modus operandi”.     

A presente dissertação pretende evocar uma atitude sustentada de intervenção no 

edificado pré-existente e, nesse sentido, a ruína assume-se como a matéria 

preponderante no entendimento e compreensão do passado, expondo algumas das 

suas memórias, no corpo da sua arquitectura. E são essas riquezas que se pretendem 

transmitir através de uma atitude de salvaguarda das raízes identitárias que se 

constituem na história e na cultura, local ou universal, das civilizações. Seguindo este 

raciocínio, o sustento da intervenção, está patente no estudo do passado, tal como 

refere Le-Duc. “Notemos de passagem, que as épocas que se caracterizaram por um 

grande passo em frente se distinguiram das outras por um estudo, mesmo que parcial 

do passado.” (Le-Duc, 1866, p.16). O estudo do contexto que envolve a pré-existência 

permite-nos absorver a essência e memórias do lugar, assim como constituir as bases 

para melhor nos projectarmos no futuro. O que nos falam então, essas memórias? Que 

motivações nos transmitem? E de que maneira poderemos dialogar com elas? Estas 
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são algumas das perguntas para as quais procuramos resposta, ao encontrarmo-nos 

diante de uma pré-existência.  

No sentido de melhor se compreenderem os fragmentos, as tradições e as memórias 

arquitectónicas e com o objectivo de se encontrar um “caminho” justificado para uma 

intervenção integrada, a composição deste estudo desenvolve-se segundo uma 

estrutura composta por três capítulos, a saber: 

No primeiro capítulo optou-se por percorrer um caminho com um sentido de exposição 

e organização mais abrangente, sendo para tal necessária uma atitude de análise e 

compreensão dos conceitos de memória, identidade, evolução, composição e 

crescimento das Cidades, e a ação do tempo e da natureza nas edificações, para se 

compreender de que maneira estas reflexões convergem para o “particular”, neste caso 

a pré-existência, de maneira a que se percecione o porquê, de atingir ou não, a condição 

de ruína, com ou sem a manutenção do seu valor estético. Iremos também analisar que 

ensinamentos e motivações nos transmitem as ruínas, destacando-se a importância do 

seu estudo e aprendizagem, resultando numa tomada de decisão mais assertiva que 

confere à intervenção um caminho de atuação mais sustentado.   

Esta tomada de consciência sobre a importância da análise e do estudo das 

arquitecturas do passado corresponde ao início de atitudes e movimentos que visavam 

a preservação patrimonial, conscientes da necessidade de se conservarem as referidas 

obras. Deste modo, o segundo capítulo incide sobre as divergentes teorias e doutrinas 

arquitectónicas relativas à temática da conservação e intervenção em edificações que 

tanto marcaram o século XIX, nomeadamente a doutrina anti-intervencionista, liderada 

por John Ruskin e a doutrina intervencionista, defendida por Viollet-Le-Duc. Estas 

teorias assumiram-se como os pontos basilares para a formulação de variados 

conceitos interventivos, resultantes da pacificação e comunhão entre as divergentes 

teorias, o que se verificou da maior importância para o surgimento das cartas e 

recomendações internacionais e o consequente apaziguar entre a memória e a 

inovação.   

No terceiro e último capítulo, a nossa atenção centra-se na prática da intervenção no 

edificado pré-existente, que para além do valor histórico detém um valor inegavelmente 

plástico, e é essa condição que tem vindo a atrair cada vez mais arquitectos, na procura 

de uma atuação que estabeleça uma narrativa assente no diálogo entre a permanência 

e a transformação. Este capítulo identifica a importância da interpretação do locus a 

reabilitar, tendo em conta o respeito e valorização do seu legado (histórico, cultural e 
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social) enquanto memória do passado, o que confere ao arquitecto a responsabilidade 

de garantir uma harmonia na materialização das novas ideias, na procura de soluções 

que tenham a capacidade de conjugar as necessidades programáticas com os 

processos de intervenção, de modo a adequar e materializar uma interpretação que tem 

o intuito de conservar as memórias de um lugar e valorizar a comunhão com a nova 

abordagem. Tendo por base a análise de quatro casos de estudo e uma proposta, como 

sejam: o Teatro de Sagunto de Giorgio Grassi e Manuel Portaceli; a casa de Melgaço 

de Nuno Brandão Costa; a casa em Baião de Eduardo Souto de Moura; a Casa Van 

Middelem‐Dupont de Álvaro Siza Vieira; e por fim a proposta de reconversão de um 

antigo lagar numa casa/galeria, demonstrando a interpretação e um método de atuação, 

assumido pelo autor da presente dissertação. A proposta pretende valorizar o encanto 

e perpetuar as memórias do passado, mas assegurando que passe a dispor das 

contemporâneas comodidades e que tenha a potencialidade de responder às 

expectativas dos futuros ocupantes. 
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1. O VALOR DA MEMÓRIA NO CORPO DA ARQUITECTURA 

1.1 MEMÓRIA, IDENTIDADE E EVOLUÇÃO 

 

A Memória revela-se como a capacidade de evocar momentos de um passado, 

manifestando-se através de vivências individuais e referências coletivas, umas mais 

recentes e outras bem mais distantes. As memórias mais relevantes constituem-se no 

Património e na História dos vários povos e civilizações, e é na permanência destes 

vínculos históricos que se revela a própria identidade cultural. Segundo Le Goff1 “A 

memória é um elemento essencial do que se costuma chamar identidade, individual ou 

colectiva, cuja busca é uma das actividades fundamentais dos indivíduos e das 

sociedades” (Le Goff, 1984, p.46) Identidade e Memória estão por isso diretamente 

relacionadas, ou seja a identidade constitui-se através das memórias, quer sejam 

pessoais quer materiais. São estes os testemunhos que nos permitem conhecer nas 

diversas sociedades as diferentes tradições, ritos, crenças, experiências e 

manifestações culturais que as evidenciam e ou caracterizam. Na medida em que 

participa ativamente na constituição e evolução de uma civilização, a memória é 

selectiva na escolha das referências e aspectos particulares do passado, os quais vão 

sofrendo ligeiras alterações e readaptações, servindo as constantes necessidades 

humanas. “A memória, onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura 

salvar o passado para servir o presente e o futuro.” (Le Goff, 1984, p.47) Neste sentido 

a memória contribui para que o passado não seja completamente esquecido, acabando 

por habilitar o homem a atualizar as informações e os processos passados e permitindo 

que a história se eternize na consciência humana. 

A arquitectura pressupõe,” […] o confronto entre o presente e o passado, entre 

atualidade e perenidade, no qual os valores e princípios humanos permanecem 

imutáveis e permanentes […]” (Oliveira, 2016) encontrando-se expressos na ordem e 

proporção, racionalidade e funcionalidade, que caracterizam os exemplos mais 

significativos da história da arquitetura, independentemente da época e da cultura, tanto 

a erudita como a popular.  

 

                                                 
1 - Jacques Le Goff (1924-2014) foi um professor e historiador francês especialista em Idade Média. Autor 

de mais de 40 livros, diversos trabalhos e artigos, sobre as universidades, o trabalho, o tempo, as maneiras, 
as imagens, as lendas e as transformações intelectuais na Idade Média. Os seus estudos exploraram os 
novos caminhos da antropologia histórica. 
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“É pelo seu testemunho face aos homens, pelo agradável contraste que opõem ao 

carácter transitório de todas as coisas, pela força com a qual, no decurso de estações e 

de épocas, do declínio e da nascença de dinastias, assim como das mudanças ocorridas 

sobre a face da terra, estas paredes […] ligam entre elas as idades esquecidas e as 

seguintes e instituem em parte a identidade das nações.” (Ruskin, 2015, p. 161)  

 

 
Ilustração 1 - Ruínas da Fortaleza de Juromenha, Alandroal, Portugal. (Ilustração nossa). 
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É evidente que uma arquitectura que identifique e dê significado à vida deva provocar 

todos os sentidos em simultâneo, e ao mesmo tempo conciliar a singularidade da nossa 

imagem e experiência enquanto indivíduos do mundo, identificando-se como um local 

de referência, imaginação, integração, acomodação e memória. Juhani Pallasmaa2 

refere: “A arquitectura articula a experiência de se fazer parte do mundo e reforça a 

nossa sensação de realidade e identidade pessoal; ela não nos faz habitar mundos de 

mera artificialidade e fantasia.” (Pallasmaa, 2011, p.11) 

A sensação de identidade, reforçada pela arquitectura e outras artes, permite um 

envolvimento com todos os nossos elementos sensoriais. É nas cidades, mais 

concretamente na sua malha urbana e nas suas edificações, que se perspectiva o 

caminho para a compreensão, entendimento e confrontação com a real condição 

existencial humana. O real significado de qualquer edificação ultrapassa a própria 

arquitectura, não sendo apenas um mero objectivo de sedução visual, mas salientando 

também a consciência individual para com o mundo, partilha e transmite a nossa 

identidade, o que nos faz sentirmos vivos e permite perdurar as vivências passadas, 

que continuam presentes nas suas paredes, do mesmo modo em que as memórias só 

são memórias se continuarmos a guardá-las no presente. “A arquitectura significativa 

faz com que nos sintamos como seres corpóreos e espiritualizados. Na verdade, essa 

é a grande missão de qualquer arte significativa.” (Pallasmaa, 2011, p.11)  

Ao experienciar a arquitectura como arte, ocorre uma troca peculiar: onde emprestamos 

as nossas emoções e associações ao espaço e o espaço empresta-nos a sua aura, a 

qual incita e libera percepções e pensamentos. A obra arquitectonica não é 

experimentada como uma série de imagens isoladas na retina, mas sim na integração 

da sua essência material, corpórea e espiritual totalmente integrada. A arquitectura 

oferece formas e superfícies agradáveis, configuradas para o contacto dos olhos e dos 

outros sentidos, mas envolvendo e integrando também, as estruturas físicas e mentais, 

conferindo uma maior coerência e significado à experiência existencial. (Pallasmaa, 

2011, p.11)  

Perceber uma experiência arquitectónica não é como acredita a grande maioria das 

pessoas, tratar-se de uma solução que se rege por juízos de verdade imutáveis e aceites 

de igual modo por todos. O espaço arquitectónico comporta em si um significado e uma 

                                                 
2 - Juhani Pallasmaa é um arquiteto, crítico e professor de arquitectura finlandês, considerado uma 
importante figura na arquitetura, design e cultura contemporânea. Escreveu diversos artigos sobre filosofia 
da cultura, psicologia ecológica e teoria da arquitetura e teoria da arte. O livro “Os olhos da pele - Arquitetura 
e os sentidos”, publicado em 2005, tornou-se uma importante reflexão critica sobre a teoria da arquitetura, 
tratando da percepção sensorial das edificações sob um ponto de vista muito original. 
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poética subjectiva, variável de acordo com a essência individual, verificando-se que não 

existe um espaço arquitectónico objectivo e autónomo do ser humano, visto que a 

arquitectura é feita à imagem e proporção do homem e é para com ele ser 

experienciada, senão seria apenas um acto escultórico. De igual modo, uma obra 

realizada desperta diferentes reações e sensações a quem a observa, tal como uma 

obra musical e ou literária pode ter vários modos de ser apreendida e entendida, 

podendo até diferir em diversas fases da vida. 

 
Ilustração 2 – Composição figurativa, Juromenha, Alandroal. (Ilustração nossa). 

 

 
“Todos nós vivemos a arquitectura, mesmo antes sequer de conhecer a palavra 

arquitectura.” (Chaves, 2012, p.35) No mesmo sentido Zumthor3 refere: “As raízes do 

nosso entendimento arquitectónico encontram-se nas nossas primeiras vivências, o 

nosso quarto, a nossa rua, a nossa aldeia, a nossa cidade, a nossa paisagem, cedo as 

experimentamos da forma inconsciente e mais tarde as comparamos com a paisagem, 

a cidade e a casa [...].” (Zumthor, 2005, p.53.) 

                                                 
3 - Peter Zumthor (n.1943) é um arquiteto suíço, agraciado com o Prémio Pritzker de 2009. O seu trabalho 

é fortemente influenciado pela arquitectura moderna, que preza a experiência e o trabalho dos materiais, 
testando os seus limites, é conhecido também por ser um arquitecto que cria atmosferas, demostrando a 
sua capacidade de criação de ambiências que transmitem sensações a quem as experiencia. 
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Bergson, em Matéria e Memória4, destaca dois tipos de memória, a memória 

automatizada ou corporal, que se relaciona com os hábitos corporais que foram obtidos 

com a repetição de processos e independentes de actos conscientes, e outra a memória 

por imagem, baseada nas lembranças conscientes das suas vivências passadas, 

permanecendo arquivadas no inconsciente, mas ambas podem ser interpretadas e 

definidas como marcas do passado que se transportam para o presente, uma memória 

interior à própria transformação, “uma memória que se prolonga independente de 

acontecimentos pontuais.” (Chaves, 2012, p.35) São muitos os casos em que o tempo 

altera a arquitectura e as suas vontades, em que a sua origem se torna quase ou 

totalmente impercetível, ocultando alguns dos seus fundamentos e intenções, porque 

depende do Homem, depende de quem a habita e da sua vontade, sensibilidade e 

respeito.  

“[...] É indigno sacrificar as obras dos mais velhos sem ter em conta as comodidades que 

os cidadãos tiram das antigas moradas dos seus antepassados, uma vez que nos resta 

sempre o poder de destruir, de derrubar e de arrasar completamente todas as 

construções em qualquer lugar.” (Alberti, 2004, p.141) 

 

Ilustração 3 - Ruínas da Fortaleza de Juromenha. (Ilustração nossa). 

                                                 
4 - Matéria e Memória (1896), de Henri Bergson, obra que contando já com mais de um século continua 

atual e a ser um valioso contributo ao pensamento contemporâneo. Sobre este assunto consultar: Bergson, 
Henri. 1999. Matéria e Memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. São Paulo, Martins fontes, 
2ª ed. 
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Na atualidade, podemos constatar uma gradual perda de identidade, transversal a todas 

as sociedades modernas, onde as partes estruturantes da memória, são influenciadas 

pela progressiva alteração e transformação dos sistemas referenciais de espaço/tempo, 

apresentando como fundamento, uma estruturação baseada em velocidade, os media 

e a evolução tecnológica. (Louro, 2016, p.35) A sociedade contemporânea está a atingir 

uma vez mais uma condição assente nos excessos, tal como aconteceu em todas as 

evoluídas civilizações do passado, que são uma consequência directa do acelerado 

ritmo que é imposto, na satisfação da constante vontade de inovação e progresso, 

aliando-se à evolução tecnológica. Esta atual estruturação da sociedade, é inimiga do 

passado, que se tenta esquecer a todo o custo a favor de um prazer instantâneo de 

novidade, contudo, verifica-se atualmente uma tremenda crise identitária que se 

estende a todas as áreas, onde a arquitectura não é exceção, verificando-se que em 

detrimento da reabilitação de edifícios históricos, se vai privilegiado o aparecimento de 

“novas” e modernas construções, que estendem, modificam e descaracterizam as áreas 

urbanas. Paralelamente, verifica-se também um desprezo pelo património histórico, no 

sentido em que muitas intervenções e requalificações, realizadas nas pré-existências, 

não respeitam o legado das mesmas, sendo alteradas para proveito de muitos outros 

interesses que se lhe sobrepõem. 

“A cidade é a imagem alegórica da sociedade. Sem capacidade para ordenar quer o 

tempo quer o espaço, a sociedade perdeu os seus guiões e desafia-nos a desaprender 

a história e a geografia para que as aprendamos de novo, de modo diferente.” (Fortuna, 

1995) 

Essa nova identidade que se quer impor, tal como todas as afirmações que tentam ser 

de alguma maneira diferentes, são em grande parte, na verdade, inimigas da história, e 

vão consequentemente aos poucos destruindo as raízes e as memórias que esta foi 

arduamente constituindo, ao longo dos tempos dos vários povos que a habitaram, 

desvirtuando em muitos casos na totalidade a essência do lugar. É importante também 

ressalvar que a evolução tecnológica tem algumas vantagens e benefícios, devendo 

para tal serem introduzidos de maneira progressiva ao longo do tempo para que sejam 

um complemento e não uma ruptura por completo. É um facto que o tempo altera os 

hábitos, os costumes e as vontades, mas é também precisamente por isso acontecer, 

que devemos cuidar a todo o custo da identidade dos nossos antepassados, sendo 

importante chegar a uma conclusão que permita que ambos os momentos temporais, 

históricos e contemporâneos, em que o passado e o presente possam conviver em 

harmonia e equilíbrio, permitindo integrar-se de igual modo no contexto atual da 

sociedade, mais importante do que um único caminho possível é dar a possibilidade de 

opção, o que nem sempre se verifica, porque a atual sociedade por vezes prefere um 
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caminho onde os interesses politico económicos tendem a sobrepor-se à história, 

satisfazendo um prazer instantâneo que vai condicionando as futuras gerações de 

maneira forçada e sem as bases concretas de identidade, verificando-se a tal 

estruturação baseada na velocidade, nos media e na evolução tecnológica como 

referidas anteriormente.  

Paul Virilio5 argumenta que à velocidade que a quantidade de informação é transmitida 

atualmente, sofre-se uma grande influência na capacidade de apreensão da memória, 

isto porque, a nossa memória, quando recebe uma abundância de estímulos 

propagados a uma velocidade extrema, deixa de ter um funcionamento de forma 

consciente, tornando-se incapaz de apreender e armazenar os dados que lhe são 

transmitidos, entrando num estado de “[…] cegueira psíquica […].” (Louro, 2016, p. 27) 

O que faz com que a actual sociedade, exclusivamente centrada no presente, e na 

satisfação imediata das suas necessidades contribua para um forte impacto na 

modificação dos conceitos que conhecemos do passado, verificando-se nesta 

apropriação e cruzamento de dados uma influência desmedida nos padrões da 

sociedade, originando uma realidade repleta de falsidade, “e a desterritorialização pela 

definição dos não-lugares, assumem-se como factores determinantes nesta 

reestruturação.” (Louro, 2016, p. 36) 

Outro elemento que contribui para esta crise identitária, é a influência que é transmitida 

através dos media, onde as linhas ideológicas e culturais são divulgadas segundo a 

criação de um conceito de imagem, o que se revela uma fonte muito aleatória e muito 

pouco fidedigna, devendo-se à diversidade de possíveis diferentes interpretações e às 

análises deturpadas. Neste âmbito, revela-se “[…] impossível conceber o mundo e a 

história através dos sistemas unitários tradicionais.” (Louro, 2016, p. 35) Daí a 

construção de falsas idealizações baseadas nestas concebidas imagens e informações, 

que na maioria das vezes adquirem uma dimensão superior à própria realidade tangível. 

(Louro, 2016, p. 35-36) “Tanto o discurso científico como jornalístico de hoje, sublinham 

o fim das nossas seguranças sociais, políticas, económicas e éticas, ilustrando como a 

sociedade e a sua interpretação se complexificaram.” (Fortuna, 1995) 

De acordo com este panorama, a tecnologia está constantemente a inovar-se de forma 

congruente e sistemática, com os pressupostos actuais acima enumerados, sugerindo 

                                                 
5 - Paul Virilio (1932-2018) foi um filósofo, urbanista francês, arquiteto, polemista, pesquisador e autor de 
vários livros sobre as tecnologias da comunicação. 



Diálogo entre a permanência e a transformação: intervir na pré-existência 

Rafael Silva Aparício                                                                                                                            32 

à sociedade contemporânea novas conceptualizações do real, cada vez mais díspares 

e distantes das tradicionais formas de constatação do mundo real. (Louro, 2016, p. 35) 

Baudrillard6 indica que o ideal difundido pelas práticas contemporâneas é “[…] de tudo 

armazenar e de tudo memorizar, de ir até ao inventário do próprio mundo e da 

informação […]” (Louro, 2016, p. 26), A constante multiplicidade e justaposição 

interpretativas, impostas pelo actual contexto de abundância e velocidade resulta na 

dificuldade de assimilação e armazenamento do que é apreendido, reflectindo-se como 

um obstáculo à produtividade, onde este excesso de informação em conjunto com o 

cruzamento dos vários dados resulta numa ineficácia e inaptidão na construção e 

formulação das ideias, condicionando o método de ação e produção. Estas são muitas 

das causas que justificam o sentido amnésico e falso da atual sociedade, caminhando 

para a extinção das identidades sociais e culturais por meio de um novo processo de 

construção, sustentado por assimilações desordenadas e instantâneas. As matrizes 

identitárias estão correlacionadas com as práticas proporcionadas pela memória, 

assentes na experiência temporal. O tempo revela-se fundamental para “[…] o reter de 

informação que estrutura o sentido de realidade […] consciência de existência […] onde 

os conceitos de presente, passado e futuros se revelam como determinantes nesse 

reconhecimento.” (Louro, 2016, p. 38) Considerando que é fundamental habitar e 

experienciar o continuum temporal, Juhani Pallasmaa argumenta que temos uma 

necessidade mental de perceber que estamos inseridos na continuidade do tempo e do 

mundo artificial, e facilitar essa experiência é uma das tarefas a que se propõe a 

arquitectura.   

A partir do momento em que a pré-existência renega a efemeridade e consegue 

perdurar, esta permanece repleta de princípios poéticos, cheios de significado, emoção 

e identidade, que em muitos casos ultrapassam os limites da funcionalidade, 

potencializando uma transcendente experiência sensorial. Quando tal cenário não se 

verifica, Alberti7 refere que, “quanto aos edifícios que não podem de maneira nenhuma 

ser melhorados sem alterar todas as suas linhas, em vez de os corrigir, melhor será 

demoli-los, para construir de novo no seu lugar.” (Alberti, p.469) Realçando que somente 

quando é impossível manter viva a essência do edifício, isto é, não conseguindo manter 

pelo menos uma linha, um traço, uma referência, a sua existência perde significado e 

para tal o homem é convidado a reinventar processos, integrados no contexto do local, 

                                                 
6 - Jean Baudrillard (1929-2017) foi um sociólogo e filósofo francês 
7 - Leon Battista Alberti (1404-1472) foi um dos mais importantes Tratadistas de arquitectura renascentista, 

teórico de arte e humanista italiano. Alberti define o estatuto do arquitecto como aquele que baseado na 
razão e no método, saberá dar resposta às exigências e necessidades do cliente, integrando os conceitos 
de necessidade, comodidade e prazer estético de Vitrúvio, mas conferindo-lhes um sentido crítico. 
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vendo com bons olhos uma nova proposta para o local. Assim como o Homem tem de 

atualizar os seus processos, a arquitectura é uma arte de constante renovação de 

processos, portanto aceita de bom grado uma linguagem que valorize o uso de novas 

ideias e novas expressões, mas assumindo a responsabilidade de permitir perdurar a 

essência e identidade do local. 

 
 
 
Num mundo em constante mutação, constitui-se necessária uma reflexão sobre o 

método contemporâneo de implantação das matrizes identitárias, para que não se 

verifiquem portadoras de quaisquer fraquezas e disfuncionalidades, sendo para tal, 

necessário reequacionar a função e o significado do património histórico e cultural, e de 

maneira a que se relacione com o homem, com a cidade e com as pré-existências. A 

ruína comporta em si vertentes substanciais na criação e consolidação das identidades. 

(Fortuna, 1995) Devendo ser analisada e interpretada para que se consolide e se integre 

no continuum temporal, sendo de maior importância, uma consciência colectiva na 

Ilustração 4 - Ruínas da Fortaleza de Juromenha, (Ilustração nossa) 
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regulação, e nos modos de atuação sobre o património edificado em função do valor 

que este representa, enquanto elemento cultural, local ou universal, devendo promover-

se uma cultura de reutilização dos edifícios e na preservação das memórias locais e 

coletivas, o que pode ser visto como uma atitude de sustentabilidade, no sentido de 

reutilização do edificado pré-existente, permitindo a manutenção e vitalidade dos 

antigos centros urbanos, o que pode já ser uma atitude que peque por tardia, acusando-

se o tempo de falta de uma ideia firme, alegando-se um fim estipulado (Louro, 2016, p. 

40-41), visto que a grande maioria dos centros urbanos das principais cidades europeias 

perderam a sua real condição cultural de outrora, passando a ser explorados pelos mais 

variados serviços, pertencendo na sua grande maioria às áreas financeiras e 

comerciais, tornando-se apenas pontos e locais turísticos e de fachada.    

Identificando que o passado é sinónimo de antiguidade, ou seja, contendo em si a 

identidade e as memórias que se constituem na história. No seguimento desta afirmação 

é necessário que na atualidade se estabeleça uma relação de proximidade e equilíbrio 

entre a natureza, a história, a cultura, e a tecnologia para que se possam assumir como 

caminhos a tomar e para que não sejam atos de completa ruptura, o que prejudicaria de 

modo praticamente irreversível haver uma comunhão entre os vários momentos 

temporais e a sua identificação no “locus” das áreas urbanas e rurais. E é neste contexto 

que a ruína se assume como um elemento preponderante nessa análise e interpretação, 

contendo esse sentido de equilíbrio, assumindo-se este passado como uma 

possibilidade de continuidade, porque a ruína contém um acumular de processos e 

marcas do tempo do qual descendemos e somos herdeiros, como que uma relíquia 

deixada em testamento que nos transmite raízes de segurança pessoal e social, visto 

que é uma referência de estabilidade, por ser uma obra acabada, onde esse limite 

construído nos transmite confiança perante a incompreensão e desordem do presente. 

O passado é uma sequência, um traço de união entre dois momentos temporais, e está 

também contido no fragmento que é a ruína, um aspecto que somos incapazes de 

atribuir ao presente. Portanto a ruína serve-nos de conforto ajudando a ordenar e a 

entender o passado (Fortuna, 1995) 

“Costuma-se dizer: dêmos tempo ao tempo. Mas aquilo que sempre nos esquecemos 

de perguntar é se haverá tempo para dar.” Podemos adequar esta interrogação e frase 

de José Saramago à atual situação das estruturas identitárias que são todos os dias 

influenciadas pela vontade moderna de evolução. Será que a atual sociedade centrada 

apenas na evolução tecnológica estará a deixar um bom legado? A rica herança do 

passado não consiste apenas no valor que atribuímos à própria arquitectura, mas 
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também na própria capacidade de esta representar de forma autêntica uma determinada 

época. Ao assumir-se uma postura de preservação da identidade cultural de maneira 

autêntica, revela-se determinante um olhar “[…] para a cidade e para os grandes ciclos 

da história […] para compreender como a arquitectura é sempre e apenas espelho do 

tempo que a produz e a ele está indissociavelmente ligada.” (Battista, 1999, p. 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração 5 - Composição figurativa, (Ilustração nossa) 
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1.2 A CIDADE – OS FRAGMENTOS E O LOCUS DA MEMÓRIA 

 

Desde os tempos mais remotos o homem constrói não apenas para criar um ambiente 

mais favorável à vida mas também o faz com uma intencionalidade estética. A 

arquitetura surge com as primeiras formas urbanas e constitui-se de factos 

permanentes, universais e necessários, pois atribui uma identidade formal e concreta à 

sociedade. Na concepção das cidades, as civilizações lidam com dois aspectos 

essenciais: as suas necessidades básicas e as possibilidades, técnicas e materiais, que 

dispõem na sua realização. As necessidades humanas mantêm-se constantes no 

decorrer dos tempos sofrendo apenas ligeiras readaptações e reinterpretações. O que 

se mantém em contínua mutação são as possibilidades, na progressiva evolução 

marcada pelas conquistas tecnológicas que situam as civilizações no tempo e no 

espaço. (Oliveira, 2016) 

 
Fernando Pessoa8 refere numa sua célebre frase, que a “Memória é a consciência 

inserida no tempo”. Seguindo o mesmo raciocínio, a cidade, ao crescer sobre si mesma, 

adquire uma consciência própria. Na sua evolutiva constituição permanecem os motivos 

originais, mas simultaneamente modifica e torna mais precisos os motivos do seu 

desenvolvimento. (Rossi, 1995) Segundo Rossi9 a memória constitui-se enquanto valor 

histórico, fundamental na interpretação dos meios urbanos, recordando-se a cidade 

como a matéria física da história. É através da matéria arquitectónica que se observam 

conservadas as memórias e os tempos passados, assumindo-se deste modo as 

estruturas urbanas como os dados concretos da história, revelando-se esta fundamental 

na valorização e no entendimento da composição e crescimento das cidades.  

 
 

 

 

                                                 
8 - Fernando Pessoa (1888-1935) foi um dos mais importantes poetas da língua portuguesa e figura central 

do Modernismo português. Poeta lírico e nacionalista cultivou uma poesia voltada aos temas tradicionais 
de Portugal e ao seu lirismo saudosista, expressando reflexões sobre seu “eu profundo”, as suas 
inquietações, a sua solidão e o seu tédio. Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo, criou 
heterônimos - poetas com personalidades próprias que escreveram a sua poesia. 
9 - Aldo Rossi (1931-1997) é um dos arquitetos que, em conjunto com Carlo Aymonino, Giancarlo de Carlo, 
Vittorio Gregotti e Giorgio Grassi, formam o grupo La Tendenza, também conhecido como “Escola de 
Veneza” que emerge em Itália nos anos 60 do seculo XX. Este grupo revê e questiona alguns temas da 
modernidade, procurando constituir uma relação teórica e operativa entre a análise urbana e o projecto de 
arquitetura, procurando reintroduzir conceitos como tradição, história e monumento (termos esses que 
praticamente foram banidos da linguagem moderna da primeira metade do século XX). Convertendo a 
invenção e novidade em conteúdos de carácter fortemente identitário ancorados no estudo das tipologias 
das cidades tradicionais. Esta orientação manifesta-se com equidistância entre modernismo, pós-
modernismo e conservação e restauro, sem se confundir com nenhum deles. 
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“Ao falar de arquitectura não pretendo referir-me apenas à imagem visível da cidade e 

ao conjunto de suas arquitecturas, mas antes à arquitectura como construção. Refiro-me 

à construção da cidade no tempo. Considero que esse ponto de vista [...] remete ao dado 

último e definitivo da vida da colectividade: a criação do ambiente em que esta vive.” 

(Rossi, 1995) 

 

Da mesma maneira que se transforma, a cidade preserva os seus elementos essenciais. 

De facto os lugares são mais fortes que as pessoas, e o cenário é algo mais que o 

acontecimento, onde a possibilidade de permanência é o único critério que permite que 

a paisagem e os elementos construídos sejam superiores às pessoas. A cidade para 

além de ser matéria é também o locus da memória colectiva. Para Aldo Rossi, analisar 

a cidade implica reconhecer a distinção entre a cidade efectiva e a imagem e memória 

que se cria da própria cidade. Essa compreensão comporta a identificação de diferentes 

valores: o valor da cidade real enquanto artefacto; e o da representação da cidade 

enquanto significado simbólico. (Rossi, 1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 6 - Ruínas da cidade de Roma, (ilustração nossa) 
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Ao desenvolver a teoria da cidade, como um artefacto, Rossi sustenta três proposições: 

Afirma que o desenvolvimento urbano é correlato em sentido temporal, ou seja, é 

possível conectar situações de diferentes momentos temporais como fenómenos 

comparáveis entre si; Aceita a continuidade espacial da cidade, o que implica não 

distinguir como factos de natureza diversa o centro histórico e as áreas periféricas ou 

de ocupação mais recente; Admite que no interior da estrutura urbana haja alguns 

elementos de natureza particular, que são relevantes de analisar, que têm o poder de 

retardar ou acelerar o processo de desenvolvimento urbano. Dessa compreensão 

decorre a divisão da cidade em elementos primários e área-residência, esta última 

identificada como uma área-estudo quando reconhecida como elemento qualitativo da 

envolvência urbana de um local de intervenção. 

 

 
 
 
 
 

Ilustração 7 - Vista sobre a igreja de Santa Cecília, na Piazza Navona em Roma. (Ilustração nossa)  
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Mediante este procedimento analítico e como estratégia de investigação, Rossi recorre 

à abstração relativamente ao espaço real da cidade e distingue duas categorias 

fundamentais das estruturas dos factos urbanos, como reflexos das esferas públicas e 

privadas que não só se contrapõem como se confundem na paisagem urbana: Os 

núcleos de agregação identificados com os monumentos, pontos de referência da 

dinâmica urbana, marcados pelo carácter de permanência – distinguem-se no tecido 

pela sua forma e excecionalidade; A porção mais substancial da arquitectura da cidade, 

a área residência, que é constituída por sítio, ruas, bairros, habitações. A residência, 

mais concretamente o habitar, representa o modo concreto da vida, a manifestação de 

uma cultura, que interfere na sua forma física, na sua imagem e na sua estrutura. O 

monumento, identificado por Rossi como elemento primário, destaca-se da trivialidade 

da área residência, a qual utiliza linguagem e técnicas tradicionais reconhecidas como 

formas vernaculares. A “arquitectura vernacular” é a que resulta da produção própria da 

cultura do lugar, que se conserva ligada às raízes locais, ao saber e às técnicas 

populares. Uma visão assertiva que procura a valorização desses exemplares como 

uma espécie de alerta aos estudiosos para não se centrarem exclusivamente na 

produção erudita nem se limitarem à observação isolada dos edifícios de carácter 

monumental. 

Ilustração 8 - Pormenor de um bairro tradicional de Roma, (Ilustração nossa) 
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Neste sentido, o locus, os fragmentos e a memória originam o entendimento e 

compreensão da cidade como o valor da história, contrapondo-se à retórica racionalista-

funcionalista do urbanismo moderno, desinteressado na identidade e apenas focado no 

valor da novidade e do progresso. Conforme ressalva Rossi: “dever-se-ia evidenciar 

melhor o significado de certas intervenções tendentes a qualificar a cidade em sentido 

moderno e a estabelecer uma relação entre o seu passado e a fisionomia das principais 

cidades europeias”. 

 

“Quando um grupo é inserido numa parte do espaço, ele a transforma à sua imagem, 

mas ao mesmo tempo dobra-se e adapta-se a coisas materiais que resistem a ele” 

(Rossi, 1995, p.198) 

 
 

Rossi seguindo esta proposição de Halbwachs10, a cima referida, afirma: “Essa relação 

entre o locus e os citadinos torna-se, pois, a imagem predominante, a arquitectura, a 

paisagem; e, como os factos fazem parte da memória, novos factos crescem juntos na 

cidade. Nesse sentido, de todo positivo, as grandes ideias percorrem a história da 

cidade e a conformam.” (Rossi, 1995, p.198) Se a memória é vista como fio condutor da 

complexa estrutura urbana, então a análise histórica deve permitir uma melhor 

compreensão do significado da estrutura urbana e da sua particularidade, constituindo-

se em arquitectura da cidade. 

 
“Assim, a união entre o passado e o futuro está na própria ideia da cidade, que a percorre 

tal como a memória percorre a vida de uma pessoa e que, para concretizar-se, deve 

conformar a realidade, mas também conformar-se com ela”. (Rossi, 1995, p.200)  

 
 

Rossi identifica assim que o constante atualizar dos processos nas novas composições 

arquitectónicas, se devam basear na análise da estrutura urbana envolvente, e na 

compreensão dos seus vínculos e das suas constantes reinvenções e evoluções ao 

longo da história, conferindo ao novo projecto ou nova intervenção uma integração clara, 

objectiva e integrada, valorizando o contexto do lugar. 

 
 
 
 
 

                                                 
10 - Maurice Halbwachs (1877-1945) foi um sociólogo francês, cuja obra mais célebre foi: La mémoire 
collective, publicada em 1925. 
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Ilustração 9 - Proposta para Atenas, Grécia, com intervenção e integração na malha urbana 
da cidade, projecto de Giorgio Grassi, 1996, (Grassi, 1996) 



Diálogo entre a permanência e a transformação: intervir na pré-existência 

Rafael Silva Aparício                                                                                                                            42 

locus é entendido por Rossi como “aquela relação singular mas universal que existe 

entre uma certa situação local e as construções que se encontram naquele lugar”. 

(Rossi, 1995, p. 147) Relembra que a escolha do lugar para fundar uma cidade ou para 

implantar um novo edifício tinha uma grande importância no Mundo Clássico, uma vez 

que se considerava que o sítio era governado pelo “genius loci” – a divindade que 

presidia ao lugar. Identifica-se a ideologia do Genius Loci, “o espírito do lugar”, que 

estando associada ao povo romano, enquanto motivo de culto, procurava identificar a 

existência de uma alma que habitava nas gentes e nos lugares. Essa alma era então 

responsável por lhes atribuir o seu carácter e a sua essência, nesse sentido, se um 

espaço não possuísse essa alma, então não poderia ser considerado um lugar. 

(Norberg-Schulz, p.18) 

 
Para Schulz, habitar um lugar é muito mais do que apenas a ideia do abrigo, para 

justificar esta ideia o autor introduz o conceito de espaço existencial (que segundo ele 

teria como suporte a arquitetura), isto é, conferindo ao homem os conceitos da 

percepção e do simbolismo, através da relação partilhada entre este e o seu meio. 

Schulz divide assim o Genius Loci em dois elementos complementares: o espaço 

(referindo, a terra) e o caráter (referindo, o céu), elementos que o autor entende, 

respectivamente, como a orientação e a identificação. Somente através destes dois 

princípios é que o Homem terá o seu “suporte existencial”, ou seja, identificar o seu 

Lugar construído sobre a terra, e é essa capacidade do ser humano se apoderar e existir 

sobre a paisagem terrestre, que é o Habitar11. “O lugar é a concreta manifestação do 

habitar humano”; “Podemos dizer que, por numerosos que sejam os tempos e os 

espaços em que se fala do lugar, é pela impossibilidade de ser outra coisa, que é deste 

lugar que se refere, e a sua essência nos permite identifica-lo, nomeá-lo e distingui-lo 

de imediato de todo e qualquer outro lugar”. (Reis-Alves, 2007) 

 
Afinal como se constitui um lugar? Para se responder a essa questão, devemos 

introduzir um outro nome, o espaço, o espaço porque ele possui os seus elementos 

físicos e depende das relações, mesmo que aleatórias entre si, o mais directo seria 

associar este termo a uma paisagem, visto que ela existe rodeada de todos os seus 

elementos relacionados espacialmente: terra, céu, água, vegetação, etc., e ao mesmo 

tempo relaciona-se com a presença dos factores climáticos locais ou globais: o Sol, o 

                                                 
11 - “Nós temos usado a palavra ‘habitar’ para indicar a relação total homem-meio. […] Quando o homem 
habita, ele está simultaneamente localizado no espaço e exposto a um certo caráter ambiental. As duas 
funções psicológicas envolvidas, podem ser chamadas de “orientação” e “identificação”. Para ganhar o 
suporte existencial o homem tem que ser capaz de orientar-se; ele tem que saber onde ele está. Mas 
também ele tem que identificar-se com o meio, isto é, ele tem que saber como é que ele está num certo 
lugar” (Reis-Alves, 2007) 
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clima, a precipitação, etc. Contudo, este espaço não se identifica com um lugar, apesar 

dos seus elementos naturais interagirem espacialmente entre eles, porém não é um 

lugar, porque não está habitado pelo Homem. A vida do Homem esteve sempre 

dependente do acto de habitar, assim como ele cria uma arma ou instrumentos de 

defesa, sente a necessidade de construir um abrigo. A partir do momento em que o 

Homem se apodera e se integra numa paisagem, esta transforma-se em Lugar, porque 

deixa de ser pura e passa a conter os vícios do homem, que a modifica, acrescenta, 

qualifica e constrói, para satisfazer as suas necessidades, no sentido de experienciar a 

vivência naquele local.  

 

Neste sentido é comum fazermos associações de certas obras arquitectónicas a certas 

civilizações, épocas e culturas, do mesmo modo que estas obras encontram as suas 

raízes e fundamentos nas que lhes antecederam, e isto acontece porque o Homem 

procura adquirir uma compreensão do mundo em que vive a partir de observações de 

realidades e relacionando-as com as suas percepções, podendo-se verificar que à 

medida que o Homem foi construindo a sua relação com os locais, ao mesmo tempo, 

esses conceitos foram progressivamente traduzindo-se em arquitectura. (Chaves, 2012, 

p.34.) A arquitectura “encontra-se numa ligação especial com a vida [...] tem o seu 

espaço de existência.” (Zumtor, 2005, p.12.) 

 

 
Ilustração 10 - Ksar Ouled Soltane, Tunísia. (Valeria & Lukas) 
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1.2.1 A CIDADE ANALÓGICA – ARQUITECTURA ANALÓGICA 

 
O conceito de “Cidade analógica” é formulado por Rossi, derivando da articulação entre 

o pensamento analógico definido por Carl Jung, com a imagem “Capriccio con edifici 

palladiani” de Canaletto, representativa de uma paisagem, parcialmente distanciada da 

realidade, demonstrando o projecto do arquitecto Andrea Palladio12 para a ponte de 

Rialto, projecto que não fora construído, sendo possível observar também na 

composição outros dois projectos Paladianos – Palazzo Chiericati e Palazzo della 

Ragione, projectos esses que na realidade foram construídos em Vicenza, mas que 

nesta pintura de Canaletto aparecem representados e a formar parte do cenário do canal 

grande veneziano, misturando assim realidade com fantasia. 

“Os três monumentos, dos quais um era apenas projecto, constituem um análogo da 

Veneza real composto de elementos definidos que se relacionam simultaneamente com 

a história da arquitectura e com a história da própria cidade. A transposição geográfica 

dos monumentos realmente existentes para o local da pretendida ponte compõe uma 

cidade visivelmente construída como um local de valores puramente arquitecturais.” 

(Nesbitt, 2006, p.379) 

                                                 
12 - Palladio foi um dos principais arquitectos, pesquisadores e tratadistas do seculo XVI e é considerado 

como o primeiro “classicista” da era moderna, com uma vasta e carismática obra arquitectónica e teórica, 
fazendo dele um dos mais importantes arquitectos da história. Desde cedo se interessa pela redescoberta 
das ordens e proporções clássicas da arquitectura vitruviana, como se pode constatar nos seus estudos e 
investigações das ruínas da cidade antiga de Roma, onde faz um inventário de todos os edifícios de 
interesse histórico quer os que se haviam preservado quer os que foram redescobertos, no sentido de 
valorizar as suas memórias. 

Ilustração 11 - Capriccio palladiano, Canaletto, Parma, Galleria Nazionale, ([Adaptado a partir 

de:)] Palladio Museum, 2008)  
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Analisando desta maneira a articulação entre estes três monumentos, Rossi demonstra 

que o deslocamento de obras emblemáticas de arquitectura, de Palladio, de Vicenza 

para Veneza, constitui-se de uma representação analógica, impossível de ser bem 

traduzida em palavras, conferindo assim uma dimensão conceptual à obra do artista, 

que ao fazer uma relação dessa atitude com o pensamento analógico de Carl Jung13, 

transforma essa operação em um método de projecto. A partir deste entendimento, 

encontra-se um sentido alternativo à história, concebida não apenas de factos 

concretos, mas sim como uma composição de variados elementos, onde objectos 

afectivos passem a ser usados pela memória ou na concepção de projectos. Justifica-

se deste modo a analogia, como um recorrer a várias aproximações, onde se destacam 

associações entre variadas tipologias e formas arquetípicas, despertando não só as 

memórias individuais, mas também as de ressonância colectiva.  

 

Em 1976 Rossi afirma: “Hoje penso a minha arquitetura no contexto e nos limites de uma 
grande diversidade de associações, correspondências e analogias. Quer no purismo das 
minhas primeiras obras quer na actual investigação de ressonâncias mais complexas, 
sempre considerei o objeto, o produto, o projeto como dotado de uma individualidade 
própria que tem relação com o tema da evolução material e humana. Na realidade, a 
pesquisa sobre os problemas da arquitetura significa para mim pouco mais que a de uma 
natureza humana mais geral, pessoal ou colectiva, aplicada a um campo específico.” 
(Nesbitt, 2006, p.380) 
 
 

Aldo Rossi identifica assim o seu método projectual, como que baseado numa operação 

lógico-formal14 da analogia, estruturada conforme a definida pelo psicanalista Carl Jung. 

De igual modo Kenneth Frampton15 na sua proposta de regionalismo crítico, vinculada 

à arquitectura do local, destaca também a temática sobre a forma analógica da 

arquitectura, evocando as formas primitivas de construção e as suas associações. Deste 

modo Rossi utiliza o termo analógico, com a intenção de recuperar um pensamento 

“arcaico”, contendo vários temas associados ao passado que dificilmente são expressos 

em palavras. Com base nessa compreensão, Rossi atenta às formas permanentes, às 

estruturas urbanas essenciais, ao valor do limite entre o espaço público e o privado e 

                                                 
13 - Carl Gustav Jung (1875-1961) foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica, 

desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo e inconsciente coletivo.  
14 - "Estas considerações o levam a crer em como uma operação lógico-formal pode se traduzir em um 

modo de projetar, mais especificamente em uma ‘hipótese para uma teoria do projeto de arquitetura'. Não 
se trata portanto de uma reprodução acrítica dos elementos urbanos estudados. Rossi sugere com isto uma 
síntese que conjuga elementos pré-estabelecidos e formalmente definidos, mas cujo significado resultante 
desta equação seja o sentido autêntico, imprevisto e original da investigação [...].” (Bronstein, 2014) 
Bronstein, Laís. A analogia de Rossi por uma lente carioca. In: Encontro nacional da anparq. 3., 2014, São 
Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo; Campinas: PPGAU-UPM; POSURB-PUC Campinas, 2014. 
Disponível em <www.anparq.org.br>. 
15 - Kenneth Frampton (1930) é um arquitecto, crítico, historiador e professor de arquitectura. A sua mais 

importante contribuição para historiografia recente é o livro: "História crítica da arquitetura moderna" 
publicado em 1980. 

http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-3/htm/Artigos/ST/ST-CDR-012-3_BRONSTEIN.pdf
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aos traços da vida que restam impressos nos muros dos edifícios de uma cidade em 

constante transformação. E ao invés de se resignar diante das perdas ou prender-se 

unicamente ao passado, expressa a sua busca pela permanência das coisas relevantes 

justamente na reedição da memória atualizada na construção do próprio presente, para 

a elaboração do projeto contemporâneo. A intervenção em edifícios cuja forma e 

posicionamento são já fixos, permite que o seu significado e função possam sofrer 

alterações, como os casos de celeiros, estábulos, oficinas, etc., que são muitas vezes, 

reconvertidos em novas soluções arquitectónicas, edificações cujo apelo emocional 

desvenda novas soluções e possibilidades. Situada entre a memória e o inventário, a 

arquitetura analógica de Rossi é a negação do culto á personalidade associada á 

originalidade, à singularidade, como defendiam os primeiros arquitetos e historiadores 

da arquitetura moderna. Amálgama entre o geral e o particular, entre o racional e o 

surreal, entre a analogia e o contraste, as suas obras, radicadas na cultura da cidade 

europeia, não renunciam ao imprevisto, à invenção e, nesse sentido, afirmam-se como 

criações incontestavelmente contemporâneas. 

 

O debate em torno da questão da intervenção em edifícios fragmentados, na relação 

entre o que permanece e o que se transforma, levanta algumas problemáticas, as quais 

sobre o que é ou não mais correcto de se materializar. Nesse sentido, Antón Capitel16, 

em conjunto com Ignasi de Solà-Morales17, desenvolvem o conceito de intervenção 

analógica, “na qual é necessário que o novo desenho seja capaz de interpretar o eco 

do antigo, a «simpatia» do monumento, e procurar assim a solução numa harmonia 

«analógica» que, evitando os equívocos históricos, não se sinta necessidade de exibir 

diferenças artificiosas nem distâncias mentais, mas que procure melhor, uma relação 

estritamente lógica, rigorosa e bela com o antigo. A necessária diferença arqueológica 

se estabelecerá, por si só, na própria procura da harmonia com uma história que é, em 

todo o caso, impossível de se repetir.” (Capitel, p.13) 

 

 

 

                                                 
16 - Antón Capitel (1947) é um Arquiteto e Professor na Escola Superior de Arquitetura da Universidade 
Politécnica de Madrid. Foi Inspetor Geral de Monumentos do Estado e diretor da Revista de Arquitetura do 
Colégio Oficial de Arquitetos de Madrid. É autor de numerosos artigos e livros sobre arquitetura histórica e 
arquitetura moderna espanhola. 
17 - Ignasi de Solà-Morales (1942-2001) foi um arquiteto, historiador e filósofo espanhol. Concentrando a 
problemática na resposta crítica ao interior “mental” da cidade, um espaço alternativo de fuga e impunidade 
para a construção de outras identidades, Sola-Morales convida em simultâneo a um olhar renovado sobre 
a cidade consolidada a partir dos espaços imprecisos que ficaram de fora de uma determinada ideia de 
urbanidade. 
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A analogia18 seria um modo de interpretação do passado em que diferença e 

similaridade conviveriam, “Como operação estética, a intervenção é proposta livre, 

arbitrária e imaginativa pela qual se procura não só reconhecer as estruturas 

significativas do material histórico existente, como também usá-las como marcos 

analógicos para a nova construção. Da mesma forma que a diferença e a similaridade, 

a comparação no interior do único sistema possível, o sistema específico que o objeto 

existente define é a base de toda analogia.” (Nesbit, 2006, p.262) 

 

A opinião de que a função de um edifício pode mudar sem perda de significado reafirma-

se no contexto da cidade contemporânea com a adoção usual dessa estratégia nas 

intervenções de reutilização e requalificação de certos exemplares de arquitectura 

preexistente dotadas de interesse histórico e figurativo. No entanto, em muitos casos 

trata-se de uma apropriação inadequada do tema com vista à utilização 

descompromissada da preexistência, como é o caso da proliferação de centros culturais. 

 

 

                                                 
18 - O termo analogia pressupõe uma relação de semelhança entre coisas diferentes, difere da tautologia 

que seria um pleonasmo, querendo dizer o mesmo. Assim, podemos tentar entender a analogia como uma 
ação artística com base num conceito mais abrangente de “mimese”: representação que contém em si uma 
invenção (que se distingue do pastiche e do falso histórico). 

Ilustração 12 – Projecto de Restauro e reabilitação do l'almudín, e reconversão em museu municipal. 

Localizado em Xátiva, Espanha, projecto de Giorgio Grassi, 1985. (Grassi 1985) 
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Quanto aos edifícios de interesse patrimonial, a intervenção deve ser avaliada na sua 

conveniência, para posteriormente ser controlada por critérios precisos que tenham em 

conta tanto o significado cultural do objecto de intervenção como as suas qualidades 

formais, de modo que a sua mudança de uso não comporte alterações e adaptações 

inadequadas e que consequentemente implique subtracção de valor arquitectónico. 

 
 
 
 
 

Ilustração 13 – Vista do interior do pátio de l'almudín, anterior à intervenção. 
Localizado em Xátiva, Espanha, projecto de Giorgio Grassi, 1985. (Grassi 1985) 



Diálogo entre a permanência e a transformação: intervir na pré-existência 

Rafael Silva Aparício                                                                                                                            49 

 
 

 
 
 
  

Ilustração 14 - Vista do interior do pátio de l'almudín, após as obras de intervenção. Localizado em Xátiva, 
Espanha, projecto de Giorgio Grassi, 1985. (Grassi 1985) 
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1.3 A PRÉ-EXISTÊNCIA – A MATÉRIA DA HISTÓRIA 

 
 
Segundo a referência que Ruskin faz no capítulo VI ("The Lamp of Memory"), da obra 

The Seven Lamps of Architecture, a arquitetura permite ligar-nos directamente com o 

passado, o qual se verifica a garantia e a permanência da nossa identidade enquanto 

um repositório de sucessivas gerações ao longo de séculos de história. Como o próprio 

afirma, "Nós podemos viver sem [a arquitetura], adorar nosso Deus sem ela, mas sem 

ela não podemos recordar." (Choay, 2014, p. 147) Para o autor de “As pedras de 

Veneza” a arquitectectura verifica-se como um dos únicos meios que temos à disposição 

da humanidade que permite conservar esses valores do passado, que foram sendo 

transmitidos pelas gerações precedentes, aos quais devemos a nossa identidade. 

Segundo Jorge Alarcão “Património é [...] herança; o que os pais deixam aos filhos [...], 

o que uma geração recebe da(s) precedente(s). Mas a herança é também recurso.” 

(Alarcão, 2018, p.17.) 

 

“É neste duplo aspecto, isto é, o de património como valor de identidade e de memória 

de uma comunidade e, sobretudo, o de património como qualidade de vida que ele será 

cada vez mais falado e se lhe dará, futuramente, maior importância.” (Almeida, 1993, 

p408) 

 

 
O autor de “As pedras de Veneza”19 revela uma abordagem afetiva das heranças do 

passado pelas quais demonstra uma grande reverência e respeito quando afirma que 

os edifícios do passado nos envolvem num diálogo, permitindo uma comunicação entre 

dois momentos temporais, e qualquer pré-existência tem este poder, quer se trate de 

uma grandiosa edificação quer de uma humilde habitação. O que lembram e o que nos 

transmitem, então, os edifícios antigos? “O valor sagrado dos trabalhos que homens de 

bem, desaparecidos e anónimos, realizaram para honrar seu Deus, compor seus lares, 

manifestar suas diferenças [...] os edifícios do passado falam connosco, fazem-nos 

escutar vozes [...] que nos envolvem num diálogo.” (Choay, 2014, p. 148) 

 
 
 
 
 
 

                                                 
19 - “As Pedras de Veneza” – Um dos textos mais célebres de John Ruskin, esplêndido passeio pela cidade 

dos doges, onde descreve os principais monumentos. “As Pedras de Veneza” não é apenas um tratado 
apaixonado de estética; é, muito mais, o guia maravilhoso de uma cidade. 
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Ilustração 15 - The South Side of St Mark's from the Loggia of the 

Ducal Palace, Venice. Pencil and watercolour heightened with 
white, on 3 pieces of paper, 95.9 x 45.4 cm. ([Adaptado a partir de:)] 
Robert Hewison, 2000) 
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É na sobreposição dos vários tempos e suas vontades, que resistindo às variadas 

dinâmicas sociais que comportam os depoimentos da presença humana, que as pré-

existências, inseridas numa paisagem, seja ela em contexto rural ou urbano, se 

constituem em património, e cujo testemunho, inscrito na sua matéria nos chega até aos 

nossos dias como que uma herança. Manuel Graça Dias20 descreve que essas heranças 

“não pressupõem só um legado patrimonial, mas também valores simbólicos e afetivos”. 

(Dias, 2003, p3) A arquitectura demonstra desta maneira a capacidade de transportar 

na sua materialidade uma memória, por vezes essa necessitando de intervenção, de 

modo a que continue a perdurar os seus valores, para que não sejam esquecidos, 

permitindo serem consequentemente recordados.  

 
As pré-existências compreendem valores históricos, culturais e sociais, estas assumem-

se como referências na continuidade e na perpetuação da sua identidade patrimonial. É 

por isso necessário valorizar e perpetuar estas relíquias passadas para que se possam 

transmitir às futuras gerações. Nas suas variadas sobreposições de tempos e espaços, 

testemunham a condição mutável do território, quer em espaço urbano quer em espaço 

rural, em edifícios públicos ou privados. Estas comportam um valor histórico, cultural, 

social e que tendo em conta a sua localização, assumem uma continuidade, 

perpetuando a sua identidade patrimonial.  

 

“Elas encarnam, na sua vulnerável condição de sobrevivência, o registo material e formal 
de um espaço e de um tempo. São memória, vozes de um passado que ecoam 
insistentemente ao longo dos tempos, assistindo por vezes adormecidas à evolução das 
suas cidades, às quais outrora pertenceram como edifícios e espaços habitados.” 
(Oliveira, 2016)  

 
 

Alois Riegl21 considera que um monumento é uma obra humana que se destina a 

perdurar no tempo e na consciência das gerações futuras, como lembrança de uma 

ação ou de um destino, e fazer parte da memória colectiva de um povo. (Cunha, 2006) 

Do mesmo modo ressalva Françoise Choay22: “A especificidade do monumento deve-

se precisamente ao seu modo de atuação sobre a memória. [...] Mas esse passado 

invocado, convocado, de certa forma encantado, não é um passado qualquer: ele é 

localizado e selecionado para fins vitais, na medida em que pode, de forma direta, 

                                                 
20 - Manuel Graça Dias (1953-2019) foi um dos mais ecléticos arquitectos portugueses da sua geração, 
interrogando sucessivamente a questão da paisagem urbana. Tendo dedicado a sua vida à divulgação da 
arquitectura.    
21 - Alois Riegl é um historiador da arte pertencente à Escola de Viena de História da Arte. Tendo como 
uma das suas maiores contribuições a obra - “O culto moderno dos monumentos”, escrita em 1903. 
22 - Françoise Choay (1925) é uma historiadora francesa. Dedicou-se à historiografia das formas urbanas 

e arquitectónicas, tendo se destacando como professora de urbanismo, arte e arquitetura na Université de 
Paris VIII. 
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contribuir para manter e preservar a identidade de uma comunidade étnica ou religiosa, 

nacional, tribal ou familiar”. (Choay, 2001, p.18) E “Portadoras de uma mensagem 

espiritual do passado, as obras monumentais dos povos constituem actualmente o 

testemunho vivem das suas tradições seculares.”23  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 - (II Congresso Internacional de Arquitectos e Técnicos dos Monumentos Históricos, 1999, p.1) 

Ilustração 16 - Vista aérea do planalto de Gizé com as suas imponentes pirâmides. ([Adaptado a partir 
de:)] Shutterstock)  
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1.4 A ATUAÇÃO DO TEMPO E DA NATUREZA NAS PRÉ-EXISTÊNCIAS  

 
 
A partir do momento que se encontra concluída, qualquer obra humana sofre o efeito e 

as consequências da passagem do tempo, permanecendo exposta às diversas e 

imprevisíveis ações externas, e por vezes implacáveis da natureza, resultando em 

marcas temporais visíveis no corpo da arquitectura. A resultante patine e as marcas do 

tempo geram imperfeições que revelam o domínio e o prevalecer da natureza sobre a 

arquitetura. São estas as ações e os elementos que permitem conservar as marcas 

como “traços de memória” e determinar a longevidade da edificação com o seu 

consequente valor de antiguidade. (Riegl, 2013, p. 29) 

 
Ao explanar sobre a memória na passagem do tempo, David Leatherbarrow24 afirma 

que “embora o uso e o desgaste subtraiam, eles também permitem um tipo significativo 

de adição. [...] O tempo não passa na arquitetura, ele acumula. Se ele passasse, não 

deixaria traços – o que acaba ocorrendo. Tudo ao nosso redor exibe sinais de história, 

desenvolvimento ou deterioração.” (Santos e Zein, 2011) Nesta perspectiva, a história 

manifesta-se através de um conjunto de fragmentos e relíquias do passado, assim 

sendo, a pré-existência assume-se como um símbolo do passado que contribui de uma 

maneira fundamental para a classificação e estudo das épocas e dos estilos 

arquitetónicos, permitindo reforçar as identidades individuais e colectivas. No mesmo 

sentido, John Ruskin julga que o maior contributo da arquitetura enquanto memória é o 

valor da idade. Um edifício que resiste ao decurso do tempo revela a sua capacidade 

de renunciar à efemeridade. (Ruskin, 2015, p. 161)  

 
É apenas uma questão de tempo até que um edifício acabe eventualmente por ceder 

perante o avanço transformador da Natureza, que aos poucos a vai reclamando para si, 

existindo temporariamente um balanço entre a matéria e a resistência da criação 

humana. “A arquitetura popular tradicional, como a conhecíamos, tende a desaparecer 

na sua expressão em territórios contínuos e integrados com o meio ambiente. [...] Nada 

detém a erosão dos elementos, o envelhecimento dos seres, a sucessão de ciclos de 

vida de indivíduos, de espécies, a morte.”25  

 

                                                 
24 - David Leatherbarrow (1953) é Professor de Arquitetura e Presidente do Grupo de Pós-Graduação em 
Arquitetura da Escola de Design da Universidade da Pensilvânia, Filadélfia, onde leciona desde 1984. 
25 - Colóquio Arquitectura Popular, Tradição e Vanguarda; Belo, Duarte; Lisga - a tradição perdida, a 
vanguarda inexistente, o regresso à Natureza, p.22 
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“A arquitetura popular tradicional mais antiga representa fragmentos de sabedoria e 

texturas de tempo, hoje ruínas.”26 Ao observarmos este cenário, olhando para estas 

ruínas, surge uma perceção da cronologia dos acontecimentos, onde a gradual 

destruição empobrece e despe a pré-existência dos seus elementos constitutivos. A 

partir do momento em que a matéria sucumbe ao tempo, desaparecem primeiramente 

os telhados, em seguida as madeiras, deixando à vista uma casca de pedra. 

Encontrando-se nesta situação, a atuação da natureza, que envolve e abraça estas 

tristes pedras, passa a coabitar o mesmo espaço. Ainda assim a ruína, mesmo sendo 

desvalorizada por alguns, continuará por outro lado o seu caminho rumo a um vínculo 

com a natureza, que apesar de esta a consumir cada vez mais a cada dia que passa, 

também, ao mesmo tempo lhe dará uma nova forma de vida, não devendo desta 

maneira a ruína ser compreendida como um fim, mas sim como um novo começo. 

 
 

Ilustração 17 - Ruínas do castelo de Sandsfoot do século XVI, em Inglaterra. (Levitate.2014)  

 
 
 
 
 

                                                 
26 - Colóquio Arquitectura Popular, Tradição e Vanguarda; Belo, Duarte; Lisga - a tradição perdida, a 
vanguarda inexistente, o regresso à Natureza, p.11 
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1.5 A CONDIÇÃO DE RUÍNA 

 
 
É precisamente sobre a temática da condição de ruína, que se pretende concentrar 

daqui em diante nesta dissertação, pois é com o “objecto da ruína”, que se inicia o ponto 

de partida para o pretendido diálogo entre a permanência e a transformação, tornando 

possível um apaziguar entre dois momentos temporais, o passado e o presente. Mas 

para tal foi necessário percorrer um “caminho” mais abrangente, onde se esclareceu 

algumas das antecedentes questões que originaram um acumular de fragmentos e 

texturas, que hoje são as ruínas. Foi então fundamental compreender e analisar os 

conceitos de memoria, identidade, evolução, composição da Cidade (malhas urbanas) 

e a questão da atuação do tempo e da Natureza, para se compreender de que maneira 

estas reflexões convergem para o “particular”, neste caso a pré-existência, de maneira 

a que se percecione o porquê, de atingir ou não, a condição de ruína, com ou sem a 

manutenção do seu valor estético. 

 

Seguindo o mesmo raciocínio Simmel27 declara que “a ruína é um local de vida de onde 

esta já desapareceu” adquirindo uma “forma presente da vida passada” (Simmel, 1959: 

261). Desta maneira o passado torna-se presente, justifica-se assim que Roma seja a 

cidade “eterna”, dada a particular unidade estética na sua composição por ruínas e 

fragmentos. O sistema de valores presente em Roma diverge das congéneres cidades 

de Florença e Veneza. Para Armando Gnisci28, esta divergência da cidade de Roma 

assenta no facto de as ruínas imprimirem uma marca singular e irrepetível na “vida” da 

cidade, assumindo-se como um “sistema vivente das ruínas”. (Gnisci, 2004) Para Gnisci, 

a constante presença e praticamente irrepetível, das ruínas clássicas, na regularidade 

das vivências urbanas da cidade de Roma é a prova de como “a natureza não venceu 

o espírito” que, deste modo, permite às ruinas e escombros da era clássica, assumirem-

se como referências que, imprimem um “limite”, regrando as futuras construções, o que 

permite a permanência do “espirito” da antiguidade clássica que tanto caracterizou a 

cidade de Roma ao longo dos séculos, enraizado na metodologia como se usa e integra 

criativamente a ruína nas constantes readaptações, intervenções e mudanças formais 

da malha urbana, mantendo uma estética equilibrada.  

 

 
 

                                                 
27 - Georg Simmel (1858-1918) foi um sociólogo alemão. Professor universitário admirado pelos seus 

alunos, sempre teve dificuldade em encontrar um lugar no seio da rígida academia do seu tempo. 
28 - Armando Gnisci (1946) é um crítico literário italiano e professor na Università "La Sapienza" di Roma. 
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Ilustração 18 - Pormenor do Coliseu de Roma. (Ilustração nossa) 

Ilustração 19 - Vista sobre o Forum Romano. (Ilustração nossa) 
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Remetendo as ruínas para um imaginário da memória, onde um “amontoado de pedras” 

vai resistindo às forças da natureza e ao passar do tempo, estas paredes permitem ligar 

as idades esquecidas e fornecem as bases para que se constituam novas ideologias, 

onde os novos conceitos funcionam como analogias a este passado. Este constante 

reinventar de processos torna-se possível, porque as ruínas constituem-se como um 

importante elemento basilar, visto que remetem sensações de nostalgia, pertença e 

retorno, traduzindo-se em conhecimento, o que reforça a importância de valorizar estas 

memórias, repletas de significado histórico e identitário. Deste modo a ruína comporta 

um importante valor arqueológico, passando a fazer a ponte de ligação entre dois 

momentos temporais, onde o passado e o presente convivem com vista à integração e 

criação futuras. Neste sentido o arquitecto passa a desempenhar um importante papel 

nesta temática, uma vez que uma que tem uma obrigação de potencializar essa 

equilibrada união, abraçando o desafio de integrar e transformar essas “arruinadas 

paredes” numa nova estratégia conceptual, que permita conectar memória, história e 

uma nova vida. E essa nova viva vida que se fala, remete para variados métodos de 

intervenção, tal qual como acontece em alguns casos de estudo a ser analisados mais 

adiante, onde são muitas as devolutas edificações das mais diversas funções e 

tipologias, que são hoje vistas e valorizadas como tendo potencial para projectos de 

reabilitação ou reconversão, cativando a atenção de muitos arquitectos, porque estas, 

por vezes autênticas relíquias, continuam a ser vistas e rememoradas como marcos 

simbólicos, apesar de se encontrarem abandonadas e inutilizadas, revelando-nos um 

passado que apesar de distante, constitui-se como parte integrante da nossa cultura 

nacional e regional. Permitindo ao arquitecto, observar a condição de ruína e 

estabelecer na sua intervenção, um diálogo entre a permanência e a transformação. 
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1.6 APRENDER COM AS RUÍNAS DO PASSADO 

 

Assume-se então a temática da ruína como um método de aprendizagem, no sentido 

em que é através dela que podemos debruçar-nos sobre a história e assim cultivar os 

nossos conhecimentos sobre o passado arquitectónico, evitando assim o seu 

esquecimento. A cidade de Roma sempre foi um importante pilar para solidificar este 

conhecimento no sentido em que se vai mantendo conservado um importante sistema 

vivente das ruínas, que imprime um valor estético à própria cidade. Aprender com a 

história da arquitectura é assim um importante caminho a seguir, visto que revisitando 

o passado permite reconhecemo-nos no presente e assim projetarmo-nos no futuro. O 

que nos ensinam, então, as ruínas do passado? 

 

Defendendo a importância da aprendizagem com a história, Le-Duc refere: “Notemos 

de passagem, que as épocas que se caracterizaram por um grande passo em frente se 

destinguiram das outras por um estudo, mesmo que parcial do passado.” (Alarcão, 2018, 

p.21) Teremos de aceitar o facto, de que a arquitectura, ao longo da sua história, se tem 

constituído de modo sistemático, com base em exemplos de obras do passado. A cultura 

avança de mãos dadas com o conhecimento, e como tal os arquitectos mais cultos, 

procuram aprender com os feitos arquitectónicos do passado. Esta aprendizagem vem 

sendo testemunhada ao logo do percurso histórico, por ilustres arquitectos, que foram 

observando e registando as relíquias dos seus antepassados, conscientes da 

importância do seu estudo e divulgação. “O confronto permanente, ao mesmo tempo 

nostálgico e melancólico, com esses «restos lacunares de civilizações decadentes ou 

desaparecidas», foi mantendo vivo o gosto pelas ruínas e pelas manifestações artísticas 

que delas se inspiravam, expresso na arquitetura através da manipulação de fragmentos 

e de referências históricas e pelo estudo e registro cada vez mais sistematizados das 

formas materiais, procedimentos que irão alterar definitivamente as maneiras de pensar, 

projetar e construir.” (Santos e Zein,2011) 

 

Com a redescoberta do tratado de Vitrúvio29 Rememorar e reavivar a cultura e 

pensamento Greco-Romano assume-se como uma matéria de interesse e afirmação na 

Europa Ocidental a partir do final do seculo XV. Até então o prestígio e esplendor destes 

                                                 
29 - Com a redescoberta do tratado de Vitrúvio, “De architectura Libri Decem”, entre 1414 e 1416 por Poggio 
Bracciolini na biblioteca da abadia beneditina de St. Gallens, a análise da arquitetura dos remanescentes 
das construções antigas dos romanos, torna-se fonte de estudo, prosseguindo rumo a uma necessidade de 
teorização e fundamentação cultural da arquitetura, de maneira a equipará-la às artes maiores, como a 
pintura e a escultura. 
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vestígios - designadamente as ruínas - eram vistos como relíquias de uma civilização 

há muito desaparecida, evidenciando as constantes e avassaladoras mutações da 

passagem do tempo. (Santos e Zein, 2011) Vitrúvio redige no seu tratado “De 

Architettura”30 um conjunto de normas, baseadas num testemunho documental 

recolhido das variadas obras que conheceu ao longo seu tempo de vida, salientando a 

importância da obra de arte como testemunho histórico e na necessidade de transmitir 

esse conhecimento "à memória dos vindouros como testemunho de feitos notáveis”31.  

 

A relevância do texto de Vitrúvio nunca foi posta em causa, pelo facto de ter sido escrita 

por um “arquitecto do ofício” que descrevia e teorizava sobre a cultura clássica, que em 

muito interessava ao espírito da época do século XV, que pretendia todo o 

conhecimento e entendimento possíveis sobre a cultura clássica, privilegiando a 

arquitectura como a sua “Arte Suprema”. Assumindo-se como o único tratado conhecido 

sobre a arquitectura clássica, é o único documento que suporta toda esta busca pelo 

estudo das ruínas romanas e que será o suporte de todos os tratados e teorias da 

arquitectura do Renascimento32. Vários autores, renascentistas, procuram nos registos 

de Vitrúvio, fundamentação teórica para uma nova maneira de projectar a arquitectura. 

Surgindo diversos tratados de acordo com as interpretações do texto vitruviano, que 

geraram um novo debate, a respeito da valorização da arquitetura clássica como modelo 

e base de um novo sistema construtivo e representativo da cultura humanista. Estes 

tratados são a manifestação do desejo de estabelecer a arquitetura como uma disciplina 

científica, de modo a que se pudesse explicar, sendo possível a transmissão destes 

conhecimentos. 

                                                 
30 - O texto de Vitrúvio apresenta-se como o primeiro e único tratado conhecido, escrito a respeito da 
arquitetura, servindo de base a toda teorização sobre as ordens e os princípios compositivos da arquitetura 
clássica. Dividido em dez livros, o tratado descreve vários conceitos de composição, ordem, simetria e 
proporção de diversas edificações como edifícios públicos, templos e residências romanas, apresenta 
também métodos de construção e modulação. 
31 - "(...) Comecei por escrever estas coisas para ti (Octávio César Augusto), porque verifiquei que edificaste 

e edificas no momento presente muitos monumentos e no futuro te preocuparás com os edificios públicos 
e privados, para que sejam entregues à memória dos vindouros como testemunho dos feitos notáveis. 
Redigi normas pormenorizadas, de modo que, tendo-as presentes, possas por ti ter conhecimento perante 
obras já construídas ou futuras, quaisquer que sejam." Vitrúvio, I, Pr. 3. Tratado de Arquitectura, tradução 
de Justino Maciel, Lisboa, IST-Press, 2006, p. 29. 
32 - O Renascimento rompe com a Idade Média e manifesta-se na região italiana da Toscana, mais 
propriamente nas cidades de Siena e Florença, surgindo nos finais do século XIV (Treccento) atinge o auge 
durante o seculo XV (Quattrocento) e nas primeiras décadas do seculo XVI (Cinquecento), acabando a seu 
tempo por se expandir a partir de Itália para toda a Europa. Assumindo-se como uma referência cultural, o 
Renascimento manifesta um profundo interesse nas memórias das edificações construídas na Antiguidade 
Clássica. A reintrodução das ordens e proporções clássicas, esquecidas durante a Idade Média, adaptando-
as às necessidades do seculo XV de um modo racional e funcional. Esta adaptação fica a cargo de muitas 
personalidades vinculadas às artes, que nas suas experiências passam a fazer alusões formais e visuais 
semelhantes aos modelos clássicos. 



Diálogo entre a permanência e a transformação: intervir na pré-existência 

Rafael Silva Aparício                                                                                                                            61 

De igual modo Leon Battista Alberti (1404-1472), através do tratado “De Re 

Aedificatoria”33 procurou evitar o esquecimento e desprezo em relação ao passado, 

indicando que: “Conservaram-se, seguramente, exemplos de obras da antiguidade, tais 

como teatros e templos, com os quais, tal como com os ilustres mestres, muito se pode 

aprender; com grande desconforto reparo que se vão degradando dia após dia. Observo 

também que os arquitectos contemporâneos se inspiravam em novidades tolas e 

extravagantes, e não nos critérios amplamente experimentados nas melhores obras. 

[…] Do meu ponto de vista, todo o homem de bem e amante da cultura tinha o dever de 

contribuir para que uma doutrina, que os mais sábios entre os nossos antepassados 

muito respeitaram, fosse salva da destruição.” (Alarcão, 2018, p. 22)  

 
 

 
 
 
 

                                                 
33 - O tratado “De Re Aedificatoria”, escrito entre 1443 e 1452, foi o primeiro livro teórico a ser impresso 
sobre arquitectura no Renascimento em 1485. Neste livro composto por dez volumes, Alberti defende que 
um projecto é um produto do pensamento segundo ele a lineamenta (ideia), onde é possível imaginar, sem 
qualquer recurso material, todas as formas na mente, como um processo intelectual de resolução de um 
problema, podendo ser materializado ou não. Identificando-se como um processo, deve ser testado e 
revisado constantemente. 

Ilustração 20 – Erechtheum temple, Athens ([Adaptado a partir de:)] Koch, Aneen)  
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Alberti via nos antigos edifícios um objecto de estudo e aprendizagem da arquitectura, 

quer através do testemunho escrito dos autores clássicos, Plinio e especialmente 

Vitrúvio, quer, e sobretudo, através do estudo das obras de arquitectura do passado, as 

quais, confessa, lhe ensinaram muito mais que os referidos autores34. Refere também, 

que com o recurso a uma metodologia se alcançariam as bases para se saber projectar, 

e indicando a importância do desenho na concepção, e na expressividade da 

comunicação projectual. Esta tomada de consciência sobre importância da análise 

directa das arquitecturas do passado corresponde ao início de atitudes e movimentos 

que visavam a preservação patrimonial, conscientes da necessidade de se conservarem 

as referidas obras. "Por vezes não consigo deixar de me revoltar, ao ver como, por 

causa da negligência - para não usar uma expressão mais forte: poderia ter dito avareza 

- de uns, se degradem monumentos que, pela sua excelência e esplendor, foram 

respeitados até pelo inimigo bárbaro e louco, ou que mesmo o tempo, tenaz destruidor, 

os teria deixado perdurar eternamente." (Alarcão, 2018, p. 22) 

 

 

"A ciência do arquitecto é ornada de muitas disciplinas e de vários saberes estando a 

sua dinâmica presente em todas as obras oriundas das restantes artes. Nasce da prática 

e da teoria. A prática consiste em preparação contínua e exercitada da experiência, a 

qual se consegue manualmente a partir da matéria, qualquer que seja a obra de estilo 

cuja execução se pretende. Por sua vez, a teoria é aquilo que pode demonstrar e explicar 

as coisas trabalhadas proporcionalmente ao engenho e à racionalidade." (Maciel, 2006, 

p. 30) 

 

 

A escrita de Vitrúvio assume-se como detentora de uma tradição e confirma uma 

posição de guardiã do que descreve, uma descrição fiel à época que retrata para ser 

mais facilmente recordada a posteriori, enquanto Alberti, estabelecera a nova disciplina 

da arquitetura do Renascimento e a teoria à qual esta deveria de seguir. O tratado de 

Alberti, não só é uma descrição de obras clássicas da arquitectura, mas também se trata 

de um manual relativo às técnicas construtivas, reforçando a importância de conhecer 

e aprender, os princípios da arquitectura, através dos valorosos exemplares da 

arquitectura clássica. 

 

 

                                                 
34 - “Tudo o que foi dito até agora obtive de Plínio e especialmente de Vitrúvio. Passaremos agora a referir 

o que pudemos descobrir, (...) através da observacão rigorosa e cuidadosa dos edifícios da antiguidade, e 
podemos assegurar ter aprendido muito mais com estas observações directas do que foi dito pelos autores.” 
Leon B. Alberti. L'Architettura (De Re Ædificatoria), op. cit., Livro III, 16, p. 256.  



Diálogo entre a permanência e a transformação: intervir na pré-existência 

Rafael Silva Aparício                                                                                                                            63 

 

 
 
A Arquitectura assume uma nova postura na prática profissional, com o estabelecer dos 

vários processos projectuais, Alberti define o estatuto do arquitecto como aquele que 

baseado na razão e no método, saberá dar resposta às exigências e necessidades do 

cliente, e conferindo um olhar diferenciado sobre as edificações do seculo XV, onde as 

técnicas construtivas resgatadas dos sistemas clássicos se aliam às terminologias 

Vitruvianas de Firmitas, Utilitas e Venustas, referindo-se respectivamente à 

necessidade, comodidade e ao prazer estético, no sentido de harmonizar e relacionar 

as diversas partes da sua composição como um todo proporcional. Posteriormente, 

Viollet-le-Duc dá um importante contributo, no sentido de valorizar esta aprendizagem, 

baseada na análise aos exemplos da arquitectura do passado, quando refere, “Bastaria 

que o nosso tempo transmitisse aos séculos futuros este novo método de estudar as 

coisas do passado, quer seja na ordem material, quer na ordem moral, para que bem 

merecesse a posteridade. Aliás nós já o sabemos; o nosso tempo não se contenta com 

lançar um olhar escrutinador sobre o passado: este trabalho retrospectivo não faz mais 

do que suscitar os problemas que se levantem no futuro e facilitar a sua solução. É a 

síntese que se segue à análise.” (Alarcão, 2018, p.23) 

 

Ilustração 21 - Da esquerda para a direita as cinco ordens clássicas: toscana, dórica, jônica, coríntia e 
compósita. Lewis, Frederic. ([Adaptado a partir de:)] Craven, Jackie, 2018)  
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Alberto Ustárroz afirma que “A arquitectura demonstrou não poder viver sem a sua 

própria tradição, salvo degenerando: a arquitectura volta, uma e outra vez, à sua origem, 

aos problemas de sempre. Pois, ao fim e ao cabo, a tradição não é outra coisa que 

aquela parte do passado que esta viva em nós, que nós fazemos renascer desde a 

criação e desde o pensamento. Por isso, em minha opinião, `modernitas´ e `antiquitas´ 

não podem estar de costas voltadas, porque cada uma é a metade necessária da outra 

para construir a imagem unitária do presente [...] Hoje para o arquitecto, projectar volta 

a ser reconstruir, isto é, voltar a construir, a dizer o sempre dito, que no entanto parece 

novo, para a arquitectura, para a cidade.” (Ustárroz, 1997, p.272 e 273.) A obra 

arquitectónica é o resultado de conhecimento, pesquisa, herança e inovação, tal como 

identifica Solà-Morales: “O projecto é o resultado de dois interlocutores. A palavra do 

edifício e as palavras da história da arquitectura, o acervo inacabável oferecido pelo 

tesouro da linguagem arquitectónica,” (Alarcão, 2018, p.25.) 

 

Giorgio Grassi, tal como muitos outros arquitectos da atualidade, identificam na 

arquitectura, métodos e sínteses de problemas antigos e novos, consequentemente 

assentes nas tradições, nas permanências, nas transformações e inovações. Segundo 

este autor, aprendemos com os antigos mestres, na observação das suas obras, 

transmitindo-nos “ideias e ensinamentos, assim como instruções, conselhos, respostas 

correctas, ou seja, experiência”. (Alarcão, 2018, p.23.) Grassi indica também que os 

projectos “repetem coisas já ditas”, (Alarcão, 2018, p.23.) querendo isto dizer que a 

origem de uma obra de arquitectónica está numa outra obra arquitectónica, e que uma 

teoria da arquitectura é valida, sempre que existam exemplos que a sustentem.  
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1.6.1 A RUÍNA E O VALOR ESTÉTICO 

 
A importância dada às ruínas e memórias do passado Clássico ganha um relevo ainda 

maior no paradigma do seculo XVIII com a descoberta das cidades desaparecidas de 

Herculano e Pompeia35, levando ao surgimento uma nova ciência, a arqueologia. O 

retorno às raízes artísticas da civilização ocidental verificou-se como uma resposta à 

instalada crise de ordem social, originada por um esgotamento das possibilidades 

expressivas e formais de correntes artísticas baseadas nos “excessos”, como o caso do 

Barroco36. A antiguidade greco-romana mostrou-se, como em tantos outros momentos 

históricos, a solução para encontrar a estabilidade e o caminho para o progresso. “As 

relíquias de um império perdido subiram à superfície, por entre as dúvidas do presente.” 

(Lopes, D., 2016, p. 45)  

 
 

Ilustração 22 - Maqueta de Pompeia em exposição no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. 

Fotografia de (Silva, João Nunes da, 2021)  

                                                 
35 - Herculano e de Pompeia – São duas cidades do Imperio Romano, situada na atual região de Nápoles, 
que foram redescobertas em 1748, tendo sido atingidas pela erupção do vulcão Vesúvio em 79 a.C, devido 
à proteção exercida pelo magma do vulcão tornou-se um lugar arqueológico bastante singular devido ao 
elevado nível de preservação das construções e objetos, um autêntico lugar perdido no tempo. 
36 - Barroco – Movimento artístico que floresceu desde o final do século XVI e perdurou até meados do 

século XVIII, surge inicialmente em Itália e é posteriormente difundido para todos os países católicos da 
Europa e América. Surge na continuidade do Renascimento e é um estilo que está associado ao 
absolutismo e à contrarreforma, destingindo-se pelo seu esplendor exuberante. 
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Desde o final do século XV que na Europa Ocidental, a condição de ruína, tem vindo a 

ter uma crescente importância e preponderância, no planeamento da arquitectura, 

assumindo um papel de autoridade, que tem vindo a ser manifestando de maneira 

consistente por mais de quatrocentos anos ate aos dias de hoje, o que lhe atribui uma 

constante valorização, como relíquias de um passado, e na consequente necessidade 

da sua salvaguarda. Historicamente, até ao século XVIII, quando se referia o termo 

“ruína”, estar-se-ia a referir a uma “ruína romana”, não sendo só valorizada pela sua 

beleza intrínseca no seu estado de decrepitude, mas também pelo testemunho e 

memórias que carrega, evidenciando o poder e o esplendor de uma civilização 

desaparecida, assinalando a imponderabilidade do destino e as consequências 

avassaladoras da passagem do tempo. (Santos e Zein,2011) Neste seguimento, no 

século XVIII, foram surgindo diversos movimentos artísticos de valorização das ruínas 

clássicas, servindo de referências para novas construções de raiz, que faziam reviver 

esse passado, destacando-se então o movimento artístico do Neoclassicismo, que 

perdura intensamente até ao início do século XIX, o qual se baseia na estética do Belo 

fazendo referência ao intelecto, à razão, à proporção, à perfeição geométrica, à clareza, 

ao equilíbrio e à ordem, resultantes da recuperação das tradições e memória clássicas, 

consolidando-as e adequando-as às necessidades e funcionalidades da época. 

Ilustração 23 - Temple of Juno in Agrigento, 1828 – 1830. Caspar David Friedrich. (Friedrich 1828-1830)  
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A questão da memória adquire a partir do século XVIII na Europa uma dimensão estética 

e poética transversal a todas as artes, onde arquitectos, pintores, escultores, poetas, 

escritores e filósofos interpretam e incorporam esta temática nas suas criativas obras, 

em que os vestígios de civilizações perdidas eram vistos como autênticas relíquias que 

evocavam ideais nostálgicos de reinos derrubados. A patine e as cicatrizes da 

passagem do tempo presentes nas ruínas, enfatizados num sentido poético, atribuem 

uma valorização à matéria da memória, destacando as contemplações de ruínas em 

obras de muitos artistas como Pannini37, Piranesi, Friedrich38, Vasi39, Robert40, que 

tornaram estas evocações o tema central das suas obras. (Lopes, D., 2016, p. 44 - 45) 

Onde os fragmentos e as ruínas de edifícios existentes se associavam a paisagens e 

enredos imaginários, e eram ainda muitas vezes invadidos pela vegetação e animais 

selvagens, evidenciando uma fusão com a paisagem natural, como assinala G. Simmel: 

“(...) seca e umidade, calor e frio, atritos externos e decomposição interna atacando 

juntos durante séculos, conduzem as ruínas a uma unidade de tom e a uma 

uniformidade da pátina (...), a uma redução das cores a um mesmo denominador comum 

que é impossível de ser imitado por qualquer novo material (...) aproximando-as das 

cores da paisagem natural que passou pelas mesmas vicissitudes (...) para as confundir 

em uma unidade pacificada (...) o valor estético das ruínas associa desarmonia (...) e 

apaziguamento formal”. (Santos e Zein,2011) Para John Ruskin, as edificações 

decadentes e arruinadas, vitimadas pelas intempéries e pela passagem dos anos, 

assumem uma categoria estética entre o sublime41 e o pitoresco42 e passam a ser 

dotadas de um forte sentido moral. “A ruína não é o triunfo da natureza, mas um 

                                                 
37 - Giovanni Paolo Pannini – (1691-1765) foi um Arquitecto e Pintor Italiano, a sua obra centra-se na 
representação de perspectivas da cidade de Roma no século XVIII, suas obras retratavam vistas reais e 
outras imaginarias das ruínas da cidade, de uma maneira sublime. 
38 - Caspar David Friedrich – (1774-1840) pintor Alemão, uma das referências do movimento Romântico no 
seu país.  
39 - Giuseppe Vasi – (1710-1782) Gravador e Arquitecto italiano, conhecido pelas suas vistas perspecticas 
da cidade de Roma. 
40 - Hubert Robert – (1733-1808) Pintor Romântico Francês cujo fascinio por Piranesi lhe desenvolvera um 

fascínio pela arquitectura e pelas ruínas do passado, passando estas a ser o elemento de destaque nas 
suas obras. 
41 - A estética do Sublime, que através de intervenções mais obscuras de alguns arquitectos visionários 

como Boullée e Ledoux, punha em causa a estabilidade e a racionalidade legitimadas pelo iluminismo e 
motivadas pela simultânea inquietação face ao presente e face às memórias do passado, surgindo uma 
“ordem colossal”, com dramatização da escala e contrastes de luz e sombra.  
42 - A estética do Pitoresco, tal como a do sublime, tem um caracter emotivo, mas valoriza a natureza e a 
sua poética, onde a imperfeição e a sua desordem natural, resultante de assimetrias e irregularidades, 
devem prevalecer em relação ao sentido racional e formal do “belo”. Este movimento vincula-se ao 
romantismo e ao paisagismo inglês na procura de uma harmonia entre a contemplação da beleza, da 
natureza e a presença de ruínas, que por vezes eram falsas ruínas, propositadamente e cenograficamente 
implementadas para dar uma condição de rusticidade, muito característica dos jardins ingleses. 
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momento de transição, um frágil equilíbrio entre a persistência e a decadência”. (Santos 

e Zein,2011) 

 
 
Piranesi43 desenvolve uma forma poética de olhar para o espaço arquitetónico, baseada 

nas pesquisas arqueológicas romanas que marcaram a cultura do passado, retratando, 

para uma consciência futura os monumentos clássicos e as paisagens antigas, através 

de gravuras e litografias com anotações e textos de relatos históricos romanos, com 

recriações cénicas, de grande expressividade, esforço, tensão, com manipulação da 

escala e perspetivas angulares de múltiplos pontos de fuga de inspiração barroca e 

maneirista. Nas suas representações utiliza a arquitectura para evidenciar ou criticar os 

fundamentos da razão e do poder, insurgindo-se contra as tradicionais convenções até 

então estabelecidas, ao utilizar técnicas de representação que nos remetem de uma 

forma sublime para uma viagem no tempo e no espaço. As referidas representações 

associavam ruínas reais a cenários e enredos imaginários, transportando o observador 

                                                 
43 - Piranesi, ao longo da sua formação, inova e inspira a modernidade a partir da 2ª metade do Séc. XVIII. 

Estabelece uma relação entre o historicismo e a modernidade, nas suas pesquisas de ruínas e na forma 
como as representa, assumindo nas suas representações uma corrente pré-romântica, atribuindo 
importância à espacialidade, inspiradora do paisagismo Inglês com enquadramento pitoresco, tornando a 
arquitetura eclética, representativa, cénica, misturando vários aspetos culturais. Nas suas representações 
procurava expor, por entre vestígios e ruínas de templos e palácios, conceções sublimes centradas na 
transmissão intensificada de emoção, capaz de transmitir, de uma maneira terrível, ideais de dor e de 
perigo, que operam de forma análoga ao terror e procuram proporcionar um espetáculo decadente. 

Ilustração 24 - Piranesi study drawing for the Paestum prints. (Piranesi s.d.)  
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para um mundo de fantasia, assombro e sublimidade. Apesar de ser um tema com 

bastante popularidade nesta época, as suas gravuras destacavam-se pela sua 

singularidade e excelência, denunciando também a sua inconformidade perante o 

abandono e negligência a que o património clássico foi sujeito, cujos monumentos, que 

comportavam a memória e a identidade cultural da cidade, tinham caindo num profundo 

esquecimento. (Lopes, D., 2016, p. 46) 

 

 

“[...] as ruínas representam para o arquitecto, de forma exemplar e enigmática a síntese 

artística mais furtuita e perfeita que pode resultar da colaboração entre o homem, o 

tempo e a história.” (Ustárroz, 1997, p.33) O interesse pelas ruínas, os fragmentos e 

relíquias passadas, tem influenciado e apaixonado diversas e sucessivas gerações de 

arquitectos ao longo dos tempos. A questão da ruína desenvolveu sempre diversas 

posições, muitas vezes contraditórias, entre as que, lhe ditavam um fim de ciclo, “a sua 

última hora soará finalmente, mas que soe aberta e francamente, e que nenhuma 

substituição desonrosa e falsa a prive das honras fúnebres da memória.” (Alarcão, 2018, 

p.26.) E também muitas teorias que defendiam a sua total recuperação, “em tais 

circunstâncias, o melhor é colocarmo-nos no lugar do arquitecto primitivo e imaginar o 

que ele faria, se, voltando a este mundo, lhe apresentassem os programas que a nós 

nos propuseram.” (Alarcão, 2018, p.26.) 

Ilustração 25 - Walls and Pronaos, Temple of Saturn, Giovanni Battista Piranesi, 1774. (Piranesi 1774)  
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José Aguiar refere no seu livro intitulado Cor e Cidade Histórica: “O passado é encerrado 

em limites precisos, surgindo, no mesmo momento, um novo espaço-tempo de 

distanciação para com a contemporaneidade. A noção de antiguidade adquire uma 

dimensão estética, a apreciação da beleza do passado introduz a necessidade de 

garantir a preservação de valores cuja consciência é, então, adquirida de forma intensa 

e definitiva pela cultural ocidental”. (Aguiar, 2005, p.36) A apreciação da beleza e 

memórias do passado, que se manifesta no ser humano, enquanto ser racional, marca 

o início de um princípio de preservação desses valores de forma intensa, baseado numa 

perspetiva romântica de “adoração” ao passado, que se estende ao presente, criando 

ligações inatas entre os dois momentos temporais. A essa devoção, onde se conciliam 

os conceitos de memória, historicismo e nacionalismo, segundo Paul Philippot44 apelida-

se de nostalgia. (Philippot,1972, p.367) Segundo Philippot, esta nostalgia originou 

diversos revivalismos que culminaram “a uma dramática confusão entre preservação e 

reconstrução durante todo o século XIX”. (Aguiar, 2005, p.38) 

                                                 
44 - Paul Philippot (1925-2016) foi um importante historiador de arte, nascido na Bélgica. 

Ilustração 26 - Imaginary View of the Grand Gallery of the Louvre in Ruins (1796), Hubert Robert (1733–

1808). (Stammers, Tom 2016)  
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A valorização estética da Ruína, estende-se até ao seculo XIX, sendo que com o 

Romantismo o contexto da ruína enquanto memória deixa de se restringir as edificações 

clássicas, adquirindo também um interesse em incorporar e valorizar as ruínas da Idade 

Média, que integram os castelos, abadias, igrejas e catedrais góticas. Este movimento 

cultural ganha uma maior dimensão no final de setecentos, como consequência ao 

crescente interesse pelo passado gótico e à nostalgia da Idade Média, com a 

recuperação das formas artísticas medievais, o Romantismo45, nas suas variadas 

manifestações apresentava as noções de individualismo, subjectivismo e intensidade 

como principais motivações contra a ordem, proporção e intelecto clássicos. Os artistas 

românticos primam a imaginação e a originalidade da expressão individual, na procura 

de composições dotadas de estética sublime. 

 
 

As primeiras manifestações de arquitectura romântica aparecem em Inglaterra, muito 

associadas ao revivalismo gótico que se praticava em diversos edifícios, tendo como 

impulsionador o filósofo John Ruskin. A partir do século XIX a arquitectura estende-se 

a outros campos de desenvolvimento, com a introdução de novos materiais de 

construção, resultantes da industrialização, onde se descobriu o potencial da utilização 

do ferro. Embora Inglaterra tenha sido pioneira na introdução do ferro nas estruturas 

arquitectónicas, também em frança esta nova tecnologia encontra uma significativa ou 

talvez maior expressão estética.    

 
 
 

                                                 
45 - O Romantismo surge a par com o Neoclassicismo, onde o domínio cultural é enriquecido com a 

apresentação das noções alternativas e visionárias do sublime e do pitoresco, que ganham relevo no campo 
da estética, dando origem a novas representações e encenações no âmbito da arquitectura e da arte. 

Ilustração 27 - The abbey ruins at Fountains Abbey and Studley Royal Water Garden. (Newman, Mark 
2021)  



Diálogo entre a permanência e a transformação: intervir na pré-existência 

Rafael Silva Aparício                                                                                                                            72 
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2. TEORIZAÇÃO SOBRE A CONSERVAÇÃO E O RESTAURO EM EDIFÍCIOS 

 
Com o cenário propício à formulação de diferentes teorias e conceitos, resultantes da 

valorização estética da ruína e das pré-existências de caracter monumental e histórico, 

o século XVIII foi importante no consolidar da consciência na salvaguarda do valor 

patrimonial, histórico, identitário e artístico que tanto caracterizam e identificam os 

lugares e as gentes no tempo e no espaço. Deste modo acentuou-se a problemática em 

torno da legitimidade, de se intervir, ou não, nas edificações do passado, modificando-

as e conferindo-lhes uma finalidade ou utilização diferentes das quais tinham 

anteriormente. No entanto, o conflito mais aguerrido, veio surgir um pouco mais tarde, 

já no decurso século XIX, onde surgem duas correntes antagónicas ligadas à atuação 

em edifícios de valor histórico. A primeira liderada por John Ruskin46, o qual assumiu 

uma posição anti-intervencionista, lutando pela manutenção da traça original dos 

monumentos e manifestando-se abertamente contra a sua instrumentalização, 

renunciando à alteração da forma e da materialidade. A segunda ideologia foi 

protagonizada por Viollet-le-Duc, que, ao invés de Ruskin, se mostrou favorável a uma 

visão intervencionista, perante a necessidade do restauro em monumentos ou outros 

edifícios caracterizadores de um determinado tempo e lugar. É importante ressalvar que 

apesar de contraditórias, ambas as ideologias, possuíam pontos basilares e 

demonstravam a crescente preocupação pela valorização artística dos monumentos. 

(Choay, 2014, pp.158-160) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
46 - John Ruskin (1819-1900) Poeta, escritor e desenhador britânico, contemporâneo do Romantismo, 

conhecido pelos seus ensaios e teorias sobre arte e arquitectura, foi também um dos responsáveis pela 
inspiração e criação do movimento revivalista Arts & Crafts, e um defensor da corrente “anti-
intervencionista” que surge em Inglaterra no Séc. XIX. 

Ilustração 28 - A Capriccio View of Rome with The Colosseum, Giovanni 
Paolo Panini 
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Ilustração 29 - Part of Saint Mark's Basilica, Venice Sketch after Rain, John Ruskin  
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2.1 ANTI-INTERVENCIONISMO 

 
Segundo os ideais Romantistas, a beleza inequívoca das marcas temporais é o que 

confere a atribuição de carácter pitoresco a uma edificação. Só quando o sublime se 

mistura com a beleza é que presenciamos o pitoresco. Para Ruskin o pitoresco 

encontra-se nas ruínas, na deterioração, nas marcas temporais, na patine e na 

apropriação dos edifícios por parte da natureza, que garantem uma harmonia entre a 

beleza e a sublimidade. É essa expressividade que, em muitos casos permite no 

romantismo e no neoclassicismo tornar-se o tema de uma pintura e conferir à memória 

uma valorização e uma riqueza, inspiradoras de um verdadeiro significado histórico e 

arquitectónico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 30 - Villa Madama near Rome, Hubert Robert 1767 
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Na primeira metade do século XIX, emerge na Grã-Bretanha uma doutrina Anti-

Intervencionalista, que defende de maneira vincada a preservação e a valorização da 

memória afectiva, assumindo uma postura extremada de intocabilidade sobre os 

monumentos e negando qualquer atitude interventiva de conservação e restauro. John 

Ruskin em conjunto com william Morris47, percursores deste movimento, afirmam que é 

a idade de um edifício, que lhe atribui a valorização enquanto memória, demonstrada 

na capacidade de perdurar ao longo dos tempos, contra as mais variadas ações da 

Natureza e do Homem. Neste sentido, os edifícios patrimoniais devem assim 

permanecer intocáveis, para se constituírem, na herança para as gerações vindouras. 

(Ruskin, 2015, p. 158-160; Choay, 2014, p. 158-160) 

 

Ruskin não se identificava com o tipo de arquitetura que os seus contemporâneos 

praticavam, pelo que os seus trabalhos se orientavam em sentido inverso, seguindo as 

noções do movimento estético revivalista de “Arts and Crafts”48, as quais se opõem à 

arquitetura seguida pelos classicistas e também àquela que apresenta na sua 

constituição a matriz do mundo industrial (Ferreira, p13), as quais utilizam novos 

materiais que, na sua perspetiva, imprimem aos edifícios um aspeto artificial, devendo 

continuar a dar-se primazia aos materiais tradicionais,  a pedra e a madeira, pois 

considera que advêm da criação de Deus. Quanto aos novos materiais, abria uma 

excepção se a sua manufatura obedecesse exclusivamente a métodos artesanais. 

 

Com a publicação em 1849 da sua importante obra, intitulada “The Seven Lamps of 

Architecture”, Ruskin descreve as suas teorias ao longo de sete capítulos, cada um 

correspondendo a uma lei, identificada como “lâmpada”, (Sacrifício; Verdade; Poder; 

Beleza; Vida; Memória e Obediência) às quais a arquitectura deveria obedecer. 

Destacando-se a “lâmpada da memória” que compreende as teorias e ensaios sobre a 

conservação do património histórico. 

 

“(...) não teremos ainda lugar entre as nossas colinas, planícies e as nossas colinas 

solitárias para o desenvolvimento do poder e das suas formas de expressão, sem que a 

glória deva basear-se na devastação e na destruição? (...) As restaurações já 

começaram a atacar, como os cancros, cada pedaço importante da arquitetura gótica do 

mundo cristão: o problema está em saber o que ainda é possível salvar.” (Choay, 2014) 

                                                 
47 - William Morris (1834 - 1896), foi designer, pintor, poeta e ativista inglês, é considerado um dos 

fundadores do design moderno. Membro do movimento Arts and Crafts, era admirador do estilo Gótico e 
da produção artesanal, tendo-se notabilizado pelas suas teses contrárias aos ideários do capitalismo e da 
produção em massa. 
48 - Arts & Crafts – Movimento estético revivalista que se manifesta em Inglaterra no seculo XIX e surge 

como oposição à produção massificada, procurando um artesanato mais criativo, desempenhado por um 
artesão-artista e promovendo o fim da distinção entre estes dois termos. 
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Ilustração 31 - Church of St Wulfran from the River, pencil, watercolour and bodycolour, John Ruskin (1868). 

(Hoakley, 2019)  

 
O gosto pelo revivalismo Gótico e as influências do movimento estético de “Arts & Crafts” 

constituem-se como as bases para o pensamento anti-intervencionalista associado à 

teoria do restauro. Ruskin defende que os edifícios do passado, são intocáveis pelos 

homens no presente, isto porque “they belong partly to those who built them, and partly 

to all the generations of mankind who are to follow us”49. Segundo ele a destruição do 

património não é um mal insignificante, e sem consequências. Não se tratando apenas 

de uma questão visual de que as construções sejam duráveis e perfeitas, devendo as 

mesmas durar por um período suficiente para que os seus descendentes possam 

perceber como viveram, quem foram, e onde ascenderam os seus antepassados.  

 

Ruskin considera que qualquer tentativa de restauro é um acto imoral que provoca um 

atentado à verdade histórica na medida em que os testemunhos que permitem uma 

análise mais aprofundada e consistente sobre o passado são destruídos, falseando a 

sua imagem e impedindo que o seu conhecimento seja apreendido no presente. Ruskin 

vai mais longe na sua análise quando afirma que restaurar mimeticamente um edifício 

à imagem do resultado inicial, obtido no momento da sua construção, é impossível, pois 

acredita que é como a tarefa de tentar ressuscitar um morto. (Ruskin, pp.161-162) Assim 

sendo, esta tentativa provocará a destruição da memória, já que o autor acredita que só 

                                                 
49 - Ruskin, John. The Seven Lamps of Architecture. Op. Cit., p.163.   

https://eclecticlight.co/author/hoakley/
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através da arquitetura se estabelece a relação com o passado, a qual é imprescindível 

para definir a identidade das gerações humanas que nos precederam. (Choay, 2014) 

Ruskin defende que a arquitectura é essencial para se poder rememorar, porque sem 

ela é impossível, constatando-se que a memória é o elemento primordial que garante o 

estudo e o conhecimento do passado, permite um contacto com o Homem do passado, 

relativamente ao pensamento, relação, uso e contemplação da arquitectura e afirma que 

a mesma deve ser feita de forma histórica e conservada como tal, sendo por isso 

necessário atribuir qualidades e garantias para que a atual arquitectura se converta em 

memória futura e também preservar como uma valiosa herança, aquela das épocas 

passadas.  

 

 
 
 
 
 
 

Ilustração 32 – Ponte dei Pugni in Venice, pencil and watercolor painting, John Ruskin. (Shaw, Matt 2018)  
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2.2 INTERVENCIONISMO 

 
Simultaneamente em França, houve a necessidade de atuação por parte do estado de 

maneira a impedir a escalada do vandalismo50 originado no pós-Revolução Francesa, 

sendo para tal necessário um levantamento criterioso das edificações de interesse 

patrimonial e das condições de conservação das mesmas, acabando naturalmente por 

surgir um confronto teórico entre os movimentos artísticos do classicismo e do 

Romantismo. É neste contexto que surge Viollet-le-Duc51, cuja posição se destacou em 

defesa da arquitetura gótica (estabelecendo uma relação de proximidade ideológica a 

Ruskin) por considerar que esta é “a arquitectura nacional dos franceses, pois foi em 

França que despontara.” (Ferreira, p.136) 

 

Viollet-le-Duc assumindo-se como historiador, teórico e restaurador, foca-se no conceito 

de estilo ao propor a recuperação desses edifícios, tendo em conta a compreensão das 

suas características físicas, da sua linguagem e a relação com um determinado 

momento histórico, de maneira que se possa reconstruir as partes que já não existem 

com fidelidade ao contexto da época a que pertence. “Restaurer un édifice, ce n’est past 

l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir 

jamais existé à un moment donné.” (Le Duc, 1866, p.14) A corrente intervencionista 

procura estabelecer uma aproximação entre a teoria e prática. Segundo Le-Duc a teoria 

deveria compreender não só as tradições, o clima e os costumes, mas também a 

natureza e as propriedades dos materiais. Por outro lado, caberia à prática a aplicação 

desse conhecimento. (Ferreira, p.136-137) 

 

Pela sua formação, Viollet-Le-Duc é detentor de um conhecimento profundo de história. 

No entanto, sem deixar de dar relevo à investigação e aprendizagem do passado, abdica 

deste em prol de uma atitude voltada para o presente e direciona a sua investigação 

para a elaboração de uma arquitectura moderna e adequada ao tempo atual. Por este 

motivo, rejeita as tentativas de ressuscitar os tempos remotos ou replicar as formas 

                                                 
50 - “O vandalismo a que as igrejas, estátuas e castelos estiveram sujeitos pelos revolucionários, deu origem 

a uma necessidade de conservar e proteger os monumentos históricos. Para isso, estabeleceu-se um 
inventário que classificaria os bens que foram, durante a Revolução Francesa, transferidos para a nação. 
Assim, com vista a facilitar na forma de catalogação, os monumentos históricos seriam distribuídos segundo 
a sua natureza móvel ou imóvel. Os bens imóveis viriam a ser debatidos, sobretudo, quanto à sua nova 
utilização, sendo que, na maior parte das vezes, quando decidido conservar (e não destruir como, por 
vezes, acontecera), tenha sido realizada de forma negligenciada, dando origem a dois tipos de intervenção: 
o destruidor e o restaurador.” Choay, Françoise. A alegoria do património. Op.Cit., p.113-148 
51 - Viollet-le-Duc - Arquitecto francês que estudou arquitectura na escola de Belas Artes de Paris esteve 

ligado à arquitectura revivalista do séc. XIX. Foi um dos primeiros teóricos na preservação do património 
histórico, podendo considerar-se como um percursor da arquitetura moderna. 
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arquitectónicas passadas que impeçam o progresso da arquitetura. Assim sendo, Le-

Duc instaura o conceito de restauro estilístico. (Viollet-le-Duc, 2015, p. 187-188; Choay, 

2014, p. 161- 162) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustração 33 - Desenho para a restauração da capela, Château de Pierrefonds, (Viollet-

Le-Duc, 1864)  
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O Restauro Estilístico de Viollet-le-Duc ganha notoriedade quando defende que se deve 

ser absolutamente fiel ao estado “primitivo” do edifício de modo a preservar o seu 

carácter único. Le-Duc, na interpretação das construções passadas – religiosas ou civis 

– segue esta linha de pensamento: não é necessário fazer renascer o passado como 

que nele se pretendesse voltar a viver, apenas se deve aproveitar os seus 

ensinamentos, metodologias e princípios, de forma a guiar a evolução criativa bem como 

a linguagem arquitetónica da época.  

 

“Não que tenha nostalgia nas ruas infectas e tortuosas das nossas velhas cidades, (...), 

mas pelo menos no seu caos encontrava-se a marca do homem, do seu labor, das suas 

recordações, da sua história, qualquer coisa superior à marca do seu interesse material 

do presente (...).” (Choay, 2011, p.188) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 34 - Projeto de restauração da fachada oeste da 
catedral de Notre Dame em Paris com reconstrução da torre na 
travessia, (Viollet-Le-Duc, 1843) 
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De acordo com a sua opinião, os monumentos representam a constatação da finitude 

dos pressupostos históricos passados e são um espaço de oportunidade para revelar 

as premissas do futuro. É com base nesta declaração que Viollet-Le-Duc constrói os 

conceitos de arquitectura de ruptura e de restauro agressivo, os quais se afastam da 

história e se focam na inovação. 

 
“Um tal juízo de valor que coloca em questão a noção de monumento histórico, que se 

torna numa abstração, e a noção de restauro, que não leva mais em conta a 

autenticidade do objecto restaurado.” (Choay, 2017, p. 163) 

 
 
As suas propostas metodológicas, divulgadas no Dictionaire52, recomendavam a 

reintegração estilística do monumento, na busca por uma imagem ideal que certamente 

nunca existiu, mas que correspondia ao ideal de perfeição formal do edifício. Nesta 

perspetiva, a característica mais valorizada do monumento é a sua arquitetura, não se 

tratando daquela que adveio do processo histórico, mas da que emerge da pesquisa 

pela sua expressão originária, eliminando-se todos os vestígios deixados pelo tempo 

que não se identifiquem com a singularidade arquitectónica e estilística idealizadas. 

(Lopes, F., 2013, p. 27) Tal atitude relativamente à reconstituição possui um sentido 

didáctico que devolve ao objecto um «valor histórico», mas não a sua historicidade, e 

conduz a um conceito subjectivo de autenticidade do objecto intervencionado. (Neto, 

2001, p. 42) 

 
  

                                                 
52 - “Dictionnaire raisonné de l'architecture française” foi uma obra publicada por Viollet-le-Duc em meados 

do século XIX, que expõem os seus conceitos de restauração em edifícios históricos. 

Ilustração 35 - Detalhes arquitectónicos para a restauração de Notre Dame de 
Paris, (Viollet-Le-Duc, sd.) 
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2.3 SOBRE AS TEORIAS DO RESTAURO – CARTAS E RECOMENDAÇÕES 

INTERNACIONAIS 

 
Alois Riegl53, ao traçar um pensamento que oriente a intervenção nos edifícios do 

passado, identifica as práticas de restauro e intervenção que tanto caracterizam o seculo 

XIX como sendo baseadas em princípios de originalidade de estilo (valor histórico) e da 

unidade de estilo (valor de novidade). Reconhece também a especificidade do 

património arqueológico e salienta que o valor de antiguidade apresenta nestas 

situações, e ao contrário do que acontece a outro tipo de monumento, muito maior peso 

do que o valor de novidade. (Alarcão, 2018, p.30) Para Riegl o valor da antiguidade 

revela-se logo na primeira instância de contacto com uma obra, identificando-se pelo 

seu aspecto antigo, marcado pelas marcas do tempo. Esse valor de contraste e da 

diferença para com o mais moderno, torna possível a sua imediata identificação, tanto 

pelas classes sociais mais cultas, como pela cultura de massas. A sua facilmente 

identificável e distintiva patine, concede ao valor da antiguidade, na visão de Riegl uma 

forte ascendência no século XX, fortemente marcado por uma cultura de massas. 

(Cunha, 2006)54 

 

“O valor de ancianidade do monumento histórico não é para ele uma promessa, mas 

uma realidade. A imediatez com a qual esse valor se apresenta a todos, a facilidade com 

que se oferece à apropriação das massas (Massen), a sedução fácil que ela exerce sobre 

estas deixa entrever que ele será o valor preponderante do monumento histórico no 

século XX” (Choay, 2001, p.69) 

 
 
O que define a eficácia estética do valor da antiguidade expressa-se nomeadamente no 

seu aspecto vetusto, nas suas marcas temporais, na imposição da força da natureza 

com a alteração da forma e pigmentação, todas estas mudanças na sua superfície 

demonstram a passagem do tempo e evidenciam a consequente fase da criação-

destruição aliada à lei inexorável da existência. No pressuposto da ação de conservação 

do património histórico, assume-se a não intervenção, como a principal garantia do 

verdadeiro valor da antiguidade, ou seja, “ao menos em princípio, ele rejeita toda ação 

conservativa, toda restauração, enquanto intervenção injustificada sobre o desenrolar 

                                                 
53 - Alois Riegl é um historiador e crítico de arte, pertencente à Escola de História da Arte de Viena. É 
conhecido por desenvolver o conceito de Antiguidade Tardia, na linguagem alemã do início do século XX. 
Autor da obra "O culto moderno dos monumentos" escrita em 1903, como parte dos trabalhos de 
reorganização da legislação de conservação dos monumentos austríacos de que fora encarregado, na qual 
estabelece princípios para a preservação histórica com base nos "valores" dos monumentos (valor de 
antiguidade, valor histórico, valor de rememoração intencional, valor de uso, valor de arte relativo e valor 
de novidade). 
54 - Cunha, C. dos R. e. (2006). Alois Riegl e "O culto moderno dos monumentos". Revista CPC, (2), 6-16. 
https://doi.org/10.11606/issn.1980-4466.v0i2p6-16 
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das leis da natureza” (Riegl, 1984, p.69). Importa também ressalvar que, essa posição 

não interventiva sobre o património, não significa uma aceitação da sua destruição, seja 

ela por intermédio da ação do Homem, seja pela ação imprevisível do tempo e das 

forças da Natureza. 

 
“[…] vemos nos tempos mais recentes, de há quatro séculos a esta parte, o interesse 

histórico a laborar ininterruptamente e em medida sempre crescente, no sentido de tornar 

acessível às massas o significado redentor do conceito de evolução […] Daí a fome 

permanente por cultura que hoje se encontra completamente sob o signo do conceito de 

evolução histórica [...].” (Riegl, 2016, p. 37) 

 
 

A contribuição de Alois Riegl no início do século XX é fundamental no debate sobre o 

valor artístico patrimonial, opondo-se à ideia de um valor artístico absoluto e que trata a 

visão estética como historicamente subjetiva e referida ao presente. No campo da 

valorização e preservação aponta que a “vontade de arte” moderna relativiza o valor 

artístico que se confere aos monumentos do passado. As obras do passado podem ter 

reconhecido seu valor enquanto “concepção, forma e cor que são especificamente as 

delas”, tornando-se possível que diferentes momentos temporais reconheçam para 

diferentes obras, um valor artístico. Riegl considera impossível que a vontade artística 

antiga seja igual à vontade moderna, mas refere que ao retirar do nosso pensamento 

as obras do passado, seria um erro, empobrecendo as nossas possibilidades. (Riegl, 

2013, pp.58-60)  

 

Alberto Campo Baeza55 sustenta a mesma perspectiva referindo que por vezes, o acto 

da criação está associado a um sentido de progresso e de inovação genérico e 

abastardo, contudo, “[…] a verdadeira criação artística, como a Arquitectura, exige uma 

enorme quantidade de conhecimentos prévios que exigem sabedoria e tempo por parte 

do arquitecto. Sabedoria que assenta na Memória.” (Baeza, 2013, p. 48)  

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
55 - Alberto Campo Baeza (1946) é um arquitecto e professor espanhol. É um dos mais entusiasmantes 

arquitectos da sua geração, o seu trabalho centra-se no desenvolvimento de espaços minimalistas, 
realçando o contraste entre a materialidade, nos espaços por elas geradas. 
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No entendimento de Nicola Di Battista, um arquitecto afirma-se contemporâneo no seu 

próprio tempo quando sustenta o seu trabalho na análise do passado, uma vez que este 

é constituído de um aglomerado de história, memória, identidade e conhecimento, 

através do qual é possível ajuizar o progresso e o valor do resultado final do seu 

trabalho. “Ser contemporâneo do próprio tempo por si só não é suficiente, e é por isto 

que é necessário aprender a lição do passado.” (Battista, 1999, p. 11) As reflecções 

sobre o passado são uma base sólida e indispensável sobre a qual derivam as 

experiências arquitectónicas. Nesse sentido revela-se fundamental analisar as questões 

primordiais da arquitectura, para a constituição e construção dos espaços no futuro. 

(Battista, 1999, p. 11-13) 

 
José Aguiar no seu livro intitulado Cor e Cidade Histórica indica que: “O passado é 

encerrado em limites precisos, surgindo, no mesmo momento, um novo espaço-tempo 

de distanciação para com a contemporaneidade. A noção de antiguidade adquire uma 

dimensão estética, a apreciação da beleza do passado introduz a necessidade de 

garantir a preservação de valores cuja consciência é, então, adquirida de forma intensa 

e definitiva pela cultural ocidental”. (Aguiar, 2005, p.36) 

 

Na intervenção em pré-existências, subsiste a necessidade de dar continuidade à 

identidade da edificação, assim como os seus termos e elementos compositivos, tanto 

os espaciais como os materiais, mas não devendo para tal, ter de sacrificar a totalidade 

da sua intervenção. “Renegar o novo por ser novo equivale a sacralizar o passado e 

negar à contemporaneidade sua própria história” (Riegl, 2013, p.110). Deste modo, 

jamais podemos considerar divergentes as atitudes da preservação do antigo e da 

implementação do novo, visto que a arquitectura sempre teve na sua evolução, uma 

constante renovação e reinterpretação de processos, resultantes da apreensão das 

memórias passadas com a visão criativa e inovadora do presente. Seguindo este 

raciocínio é necessário reconhecer que os dois momentos temporais se devem de 

complementar, tornando possível um diálogo assente entre a permanência e a 

transformação, tornando deste modo, infundadas as posições extremistas de 

distanciamento e distinção, em que, ou fica tudo como está, ou destrói-se para fazer de 

novo.     
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O arquitecto italiano Camillo Boito56 (1836-1914) através do seu texto publicado em 

1893 “O restauro em arquitetura”, procura estabelecer um diálogo entre as teorias 

ideológicas de John Ruskin e Viollet-le-Duc, situando que o pensamento logico moderno 

deve distanciar-se e diferenciar-se da antiguidade na procura de uma arquitectura 

eclética. Aceita a ideologia de Ruskin na defesa da conservação dos monumentos, 

procurando uma constante manutenção e consolidação, no sentido de assegurar a 

longevidade do edificado patrimonial, garantindo o seu valor histórico e cultural. Porém, 

ao contrário dos ideais de Ruskin, defende uma posição mais interventiva quando o 

edificado deixa de possuir a sua real integridade, e quando os meios de preservação 

disponíveis se revelem ineficazes, indicando que o anti-intervencionismo que conduz à 

total destruição também não é solução. Deste modo a intervenção é encarada como 

uma atitude imprescindível para a subsistência do monumento. O ideal intervencionista 

de Camillo Boito, difere do de Le Duc, no sentido em que propõe o chamado Restauro 

científico57 sustentado, ressalvando que apenas o propõe, quando não é mais possível 

manter a integridade do primitivo edificado, e para tal, defende sempre que possível, 

uma ação mínima de restauro e não uma simulação estilística ou réplica integral 

desinformada e irremediável. Nesta perspectiva a conservação e o restauro deveriam 

ser adotados apenas como meios de consolidação e repondo apenas os momentos em 

que se conhece realmente a verdade histórica, assumindo uma atitude interventiva 

apenas de consolidação, admitindo novas adições, mas devendo estas de 

permanecerem diferenciáveis, do edifício original, assumindo-se como acrescentos 

modernos. (Neto, 2001, p. 48) O novo complemento arquitectónico não deve, portanto, 

dissolver-se na identidade da pré-existência, devendo para tal apostar numa linguagem 

que represente a sua contemporaneidade, evidenciando as diferenças temporais entre 

o antigo e o novo.  

 

 
 
 

                                                 
56 - Camillo Boito (1836-1914) foi um arquiteto, escritor e historiador italiano, voltado à crítica de arte. 
Impulsionador e defensor do restauro científico, aliando-se ao grande debate em torno das teorias do 
restauro que tanto marcaram o século XIX. 
57 - Em 1883, Camillo Boito apresenta, no III Congresso Nacional dos Engenheiros e Arquitectos Italianos, 

oito princípios de orientação para o restauro de monumentos: 
1. Diferenciação de estilo entre o antigo e o novo; 
2. Diferenciação de materiais e seu emprego; 
3. Supressão de molduras e decoração nas partes novas; 
4. Exposição das partes materiais que foram eliminadas, num espaço contíguo ao monumento 

restaurado; 
5. Incisão de uma marca da actuação ou de sinal convencional nas partes novas; 
6. Memória descritiva de todo o processo de intervenção no monumento 
7. Descrição e fotografia das diversas fases dos trabalhos depositados no próprio monumento, ou 

num lugar público próximo, ou a publicação de todo o material; 
8. Notoriedade visual das acções realizadas. 
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Ilustração 36 – Várias fases de intervenção no Teatro Romano de 
Mérida. (Alarcão,2018) 
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“O pensamento de Boito definiu uma «terceira via», equidistante e flutuante entre dois 

extremos a que submete a crítica: de uma parte, condena os excessos das reconstruções 

arbitrárias, produto do restauro em estilo; e, por outro lado, afasta-se das teses radicais 

conservadoras extraviadas na fatalidade de um «ruínismo» inevitável”. (González-Varas, 

2008, p.229) 

 

 

Reforçando a necessidade do restauro, Camillo Boito divide a ação restauradora em 

três diferentes abordagens: o restauro arqueológico, o restauro pitoresco e o restauro 

arquitectónico, conforme se trate de edifícios da antiguidade, de edifícios medievais ou 

de edifícios da renascença e do período barroco, respectivamente. Quando se trata de 

edifícios da antiguidade, defende para tal uma operação de consolidação técnica e ação 

mínima que incida sobretudo no rigor científico e que, em caso de alguma 

reconstituição58, os novos elementos não ultrapassem o preenchimento de lacunas e 

que se evite qualquer tipo de ornamentação59, “não deve ser considerado um engano 

arquitetónico, a restituição dos elementos desaparecidos ou deteriorados por novos, 

fabricados do mesmo material e com a mesma elaboração que os antigos, de modo a 

que, não observando de perto, possam ter o aspeto dos originais”. (Boito, 2000, p.38) 

                                                 
58 - “Quando se descobrem, sobre o muro de fundação, as bases das colunas que permaneceram no seu 

lugar, e ao lado delas os blocos que formavam os seus fustes, um pouco mais longe os capitéis, mais além 
as arquitraves, pedaços de friso e pedaços de cornija, por que razão não deveríamos reerguer o conjunto 
e usufruir da sua reconstituição integral?” Boito, Camillo (2000) - “Conserver ou restaurer: les dilemmes du 
patrimoine”, Bensaçon, L`Imprimeur, (1.ª ed.1893), p.34. 
59 - “Suponhamos que as partes que faltam são necessárias para manter juntas aquelas que temos: 
acrescento então uma construção de tijolo, um pilar de pedra, um fuste, uma arquitrave, sustento uma 
cornija, renovo um capitel, encastro cunhas nos arcos, etc; mas, suprimindo as lacunas nas figuras, 
contentando-me com traçar as grandes linhas, executando as obras com materiais ou com processos 
diferentes dos antigos.” Boito, Camillo (2000) - “Conserver ou restaurer: les dilemmes du patrimoine”, 
Bensaçon, L`Imprimeur, (1.ª ed.1893), p.35. 

Ilustração 37 - Desenho da proposta de intervenção na frente cénica, autoria de José Menéndez-Pidal 
(1962-1978). (Alarcão, 2018) 
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Estabelecendo uma comunhão entre as teorias de Ruskin e Le-Duc, Camillo Boito 

sintetiza as suas propostas interventivas em 1883, naquela que ficaria conhecida como 

a Carta di Boito que tinha como pontos basilares, os citados por José Aguiar no livro 

“Cor e Cidade Histórica”: “ – Os monumentos são considerados como documentos 

privilegiados da história dos povos, além do seu valor específico enquanto peças para 

o estudo da história da arquitectura; a sua alteração não é admitida devido ao risco de 

esta conduzir, no futuro, a deduções históricas erróneas;  

– Demonstrada a necessidade de intervir num monumento, este deveria ser “(...) antes 

consolidado que reparado, antes reparado que restaurado, evitando renovações e 

acrescentos”;  

– Considera-se o restauro como uma acção in extremis. Os acrescentos ou renovações 

da construção original só seriam admissíveis por motivos de força maior; por exemplo, 

razões estruturais inequivocamente justificadas. Todas as novas partes deveriam ser 

executadas de forma a transmitirem um carácter distinto da construção original, 

identificando a sua contemporaneidade, mas sem colidir com o aspecto artístico do 

monumento. Os materiais a utilizar deveriam ser distintos dos originais, identificando as 

partes acrescentadas e, se possível, datando-as, para não iludir futuros observadores;  

– Considerou-se inaceitável proceder a depurações para atingir uma pretensa unidade 

estilística do monumento, e defendeu-se a preservação dos acrescentos e modificações 

introduzidos em épocas posteriores, desde que tenham valor histórico e artístico;  

– As operações de restauro deveriam ficar registadas e arquivadas, com cópia deixada 

in loco e outra em organismo centralizado, recorrendo à fotografia e a desenhos para 

registar as diversas etapas dos trabalhos e assim identificando claramente o que “... se 

conservou, consolidou, refez, renovou, modificou, removeu ou destruiu”. A colocação de 

uma lápide no edifício deveria recordar a data e as principais obras do restauro.” (Aguiar, 

2005, p.47) 

 
A ideologia de Boito possibilitou instituir a noção de ruptura entre os tempos históricos 

e os tempos modernos, através de uma diferenciação assumida entre ambos, 

permitindo o diálogo e a coexistência do antigo com o novo, garantindo que assim fosse 

assegurado o contributo histórico das distintas épocas e a sua respectiva autenticidade. 

Este seu contributo operou como a primeira carta de restauro, acabando por 

desempenhar um papel importante nas atitudes tomadas nas intervenções executadas 

na sequência das destruições resultantes da Primeira Guerra Mundial. (Choay, 2017, p. 

169; Neto, 2001, p. 51) 
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Ilustração 38 - A antiga porta de Milão (Porta Ticinese) La Porta in un dipinto di Pompeo 
Calvi del 1857. (Aleotti, 2017).  

 

Ilustração 39 - Porta Ticinese, Milão, século XII – 1861-1865, projecto de restauro por camilo 

Boito, (Introini, Marco s.d.)  
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Gustavo Giovannoni60 sistematiza a doutrina do restauro científico, ao dar continuidade 

às propostas apresentadas por Boito, aplicando a estes princípios, diferentes caminhos 

de atuação, desde o restauro dos monumentos até à conservação e valorização da 

cidade histórica. “Foi pioneiro na sustentação teórica do conceito de Património Urbano 

e no desenvolvimento do enquadramento urbanístico para a salvaguarda dos chamados 

Centros Históricos, nomeadamente o quadro da sua integração num sistema de 

planeamento moderno polinuclear.” (Aguiar, 2005, p.50) Na tentativa de assegurar 

restrições sobre as operações urbanas que decorressem nas zonas que envolvessem 

monumentos, estabelecendo critérios particulares de actuação dividindo-se em - 

intervenções de consolidação61, de recomposição62, de restauros de libertação63, de 

adição64 e de inovação65. (Neto, 2001, p. 53; Lopes, 2013, p. 35) Em relação à 

intervenção em edifícios históricos arruinados, Giovannoni assume o seu parecer, 

favorável, na aplicação de novos materiais e novas técnicas construtivas que garantam 

a estabilidade e permitam aumentar a resistência ao edifício, ressalvando que apesar 

de priorizar a conservação e a manutenção do edificado, defende que os processos de 

transformação são válidos, apenas em último recurso, e só quando se verificam 

absolutamente necessários para a permanência do edificado histórico, e para tal, esses 

novos materiais a ser aplicados, deverão ser visivelmente identificáveis, assumindo a 

sua diferenciação e adaptando-se com harmonia e equilíbrio aos primitivos materiais, 

permitindo o procurado, dialogo entre a permanência e a transformação. Giovannoni 

introduz também o conceito de ambiente, remetendo para a necessidade de 

preservação do diálogo entre o monumento e a sua envolvência, assim como os valores 

históricos e artísticos estabelecidos entre ambos. Giovannoni introduz também o 

conceito de ambiente, remetendo para a necessidade de preservação do diálogo entre 

o monumento e a sua envolvência, assim como os valores históricos e artísticos 

estabelecidos entre ambos, assumindo-se o conceito de ambiente como um definidor 

de espaço urbano. Segundo Giovannoni o conceito de monumento é estendido à 

questão do conjunto histórico, destacando que os tecidos urbanos são igualmente 

                                                 
60 - Gustavo Giovannoni (1873-1947) foi um importante Arquitecto, Engenheiro, crítico e historiador de arte. 

Defensor do restauro científico, dando continuidade aos ideais de Camillo Boito, foi também um dos 
intervenientes de maior importância na conferência de Atenas de 1931, da qual resultou a Carta de Atenas. 
61 - Intervenção de consolidação, consiste num conjunto de operações que garantem a permanência da 

eficiência estrutural do edifício. 
62 - Intervenção de recomposição ou por anastilose, consiste no processo de recuperação e reintegração 

dos fragmentos de um monumento tendo em vista a reconstituição formal originária, utilizando 
possivelmente novos materiais. 
63 - Restauro de libertação, processo que pode resultar na abolição de acrescentos de menor relevo artístico 

e histórico, adjacentes ao monumento, em prol da sua notabilização. 
64 - Restauro de adição, processo onde são executados acrescentos de acordo com os critérios de 
reconhecimento histórico e científico. 
65 - Restauro de inovação consiste na introdução de novos elementos construídos de raiz que se revelam 
essenciais na prática de reutilização do monumento. 
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testemunhos do valor histórico e artístico, reconhecendo também que são portadores 

das matrizes que resultam em inovação para fomentar novas concepções formais e 

espaciais. É sob esta orientação que Giovannoni cria uma doutrina de conservação e 

restauro em património urbano. (Neto, 2001, p. 53) 

 

 

“Para nós, património é tanto a «obra-de-arte» a ruína, o objecto-construção, a 

arquitectura de um edifício (o monumento clássico), como o lugar-ambiente, os núcleos 

urbanos a que (mal) chamamos “centros históricos”, ou seja, a cidade antiga e a cidade 

consolidada. É património o território e a paisagem humanizada, enquanto arquitecturas 

de vasta escala, ou seja, organizações voluntárias do espaço feitas por (e portadoras 

dos valores dos) homens. É também património (intangível) o saber que permitiu 

projectar, construir, manter ou alterar!”66 (Aguiar,2005) 

 

 
Giovannoni opõe-se a Le Corbusier67 na disputa por uma visão modernista mais 

correcta, em que ambos os posicionamentos refletem diferentes abordagens do 

urbanismo, destacando a inovação das técnicas de transporte e comunicação, as redes 

de infra-estruturas, e ordenamento do território, realçando o caracter contemporâneo da 

cidade em movimento, “[...], criticou o urbanismo do CIAM (Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna), particularmente o simplismo retardatário de Le Corbusier que se 

limita à rede automóvel e a uma escala única excluindo as escalas contextuais de 

proximidade.)” (Choay, 2011, p.194) 

 
Françoise Choay68 refere ainda que Giovannoni propõe planos e estudos menos 

redutores que os enunciados pela visão urbanística racionalista/funcionalista de Le 

Corbusier. Giovannoni aborda as quetões urbanísticas de maneira mais profunda, 

questionando a inflexibilidade das directrizes dos zonamentos, favorecendo ao mesmo 

tempo a convivência entre a estabilidade, o movimento, e a mutação. Evidenciando 

assim o progresso técnico cultural e a sua aceitação, desde que não se verifique uma 

perda de identidade e memória do passado, nos centros históricos, o objectivo seria 

então a conciliação entre a cidade antiga e a cidade nova. 

 

 

                                                 
66 - Aguiar, José, Cor e Cidade Histórica - Estudos cromáticos e conservação do património, FAUP 
Publicações, 2005 
67 - Le Corbusier (1887-1965) foi um arquiteto, urbanista, escultor e pintor de origem suíça e naturalizado 

francês em 1930. É considerado, juntamente com Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto e Mies van der Rohe um 
dos mais importantes arquitectos do século XX. 
68 - Françoise Choay é historiadora francesa. Dedicou-se, entre outros assuntos, à historiografia das formas 

urbanas e arquitectónicas, destacando-se como professora de urbanismo, arte e arquitetura na Université 
de Paris VIII. Cursou filosofia e atuou como crítica de arte. 
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Giovannoni destaca uma serie de princípios69, apresentados na Conferencia 

Internacional de Atenas, da qual resulta a primeira Carta Internacional do Restauro. A 

primeira, datada de 1931, baseia-se em estabelecer directrizes para a abordagem do 

restauro. Na carta de 1933, estabelece-se um conjunto de resoluções no sentido de 

ajudar a orientar a construção da “cidade moderna”, concluindo-se que a valorização 

dos testemunhos do passado não devem sobrepor, nem impedir a nova ambição do 

urbanismo funcionalista. As orientações e recomendações impostas pela carta vão 

influenciar restruturações nos modelos de conservação em diversos países. Dos quais 

é exemplo, Itália, que se baseia nestas directrizes para a formulação da Carta del 

Restauro de 193170; e Espanha, com a sua lei de 13 de maio de 1933 que defende a 

conservação do seu património histórico e artístico. As teorias de Giovannoni, baseadas 

nas ideias de Camillo Boito, representam as bases da fundação das cartas e 

recomendações internacionais, originando a Carta de Roma (1931), a Carta de Atenas 

(1933) e posteriormente a Carte de Veneza (1964)71. As teorias de Giovannoni aliando-

se as doutrinas que lhe sucederam, assumiram de igual modo um papel fundamental na 

consolidação e criação dos organismos internacionais de salvaguarda do património 

arquitectónico, tais como a UNESCO, o IBI e o ICOMOS. 

 
 

2.4 PACIFICAÇÃO ENTRE MEMÓRIA E INOVAÇÃO 

 
Os confrontos entre as várias frentes na II Guerra Mundial, compreenderam na Europa, 

um cenário de massiva destruição, reduzindo cidades inteiras a cinzas, o que evidenciou 

a necessidade de se adotar procedimentos práticos e inovadores de conservação e 

restauro nas arruinadas edificações. Foi devido à urgência na recuperação das cidades 

destruídas e perante o cenário de destruição de muitos dos monumentos históricos de 

valor artístico e cultural, que surge a necessidade de renovação e inovação, face aos 

                                                 
69 - “Deixar a cidade antiga tanto quanto possível intacta, conservando sempre o seu carácter e melhorando 
somente as condições de via através de medidas modestas. Tentar descongestionar as ruas ao recorrer a 
meios de comunicação subterrâneos (…) e criar circuitos periféricos que conduzam ao tráfego de bairro em 
bairro e liguem o tráfego ao exterior, de passagem, para excluir a sua travessia pelo centro antigo. Tentar 
deslocar progressivamente do centro da cidade, ao orientar a urbanização, a construção e o tráfego, 
principalmente numa só direção para a qual as vias de comunicação convergem (…).” Choay, Françoise, 
As questões do património-Antologia para um combate, Lisboa: Edições 70, 2011 pág. 199 e 200 
70 - A Carta del Restauro, desenvolvida em Itália em 1931, é um claro exemplo da repercussão da Carta de 
Atenas. Gustavo Giovannoni, um dos principais responsáveis pela redação da Carta de Atenas, conseguiu 
introduzir em Itália, através dessa nova Carta, não só os princípios-base desse documento internacional, 
como toda uma nova visão teórica sobre a prática do restauro. 
71 - Realiza-se em maio de 1964, Veneza, II Congresso Internacional de Arquitectos e Técnicos dos 

Monumentos Históricos. UNESCO, Conselho da Europa, ICCROM e ICOM, participam 61 países da 
Europa, América, África, Ásia e Oceânia. Em 1965 - Fundação do ICOMOS | Conselho Internacional de 
Monumentos e Sítios | como resultado da “Carta de Veneza”. 
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princípios de conservação e intervenção mínimos, defendidos pela carta de Atenas, 

sendo novamente instaurado o debate sobre a intervenção no património, surgindo um 

novo paradigma de restauro com a introdução de novas materialidades e inovações 

tecnológicas, com vista a acelerar o ritmo das recuperações urbanas.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 40 - Cidade alemã de Dresden após o bombardeamento, durante a Segunda Guerra Mundial 

em fevereiro de 1945, que resultou numa vasta destruição, de 39 quilómetros quadrados, no centro da 
cidade. (Pacelli, 2020)  
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Esta nova postura interventiva na resposta à destruição resultante da segunda grande 

guerra, abrira as portas a um novo debate sobre o restauro arquitectónico, onde 

imperavam duas necessidades, eliminar os danos causados nos edifícios, e por outro 

lado a valorização de uma postura de “afirmação valorativa moralizadora para quem 

renascia das cinzas” (Neto, 2001, p. 54) Neste debate sobressai a teoria de Roberto 

Pane72, que defendendo uma visão de restauro baseada numa atitude crítica e criativa, 

se centrava de maneira equidistante entre a dimensão estética e artística, identificando 

as noções de maior relevância para a sistematização do restauro crítico. Refutando as 

noções ideológicas de restauro estilístico e restauro histórico difundidas a partir século 

XIX por Viollet-Le-Duc e Luca Beltrami73 respectivamente. Roberto Pane identificava os 

conceitos do restauro científico propostos por Giovannoni, como sólidos e equilibrados 

segundo a vertente histórica e artística. Partilhando da mesma opinião, em que os 

restauros devem de evidenciar uma separação entre o “antigo e o novo”, admitindo se 

necessário recorrer à anastilose74. Contudo a análise crítica de Pane, defende a 

individualidade subjacente a cada edificação, com o argumento de que cada projecto de 

intervenção deva ser livre de expressar essa personalidade. Embora reconheça 

legitimidade, refuta deste modo a ideologia de que os valorosos edifícios deveriam de 

incorporar todas as ocorridas adições ao longo da sua existência, sustentando que a 

intervenção do arquitecto deva de ser um acto criativo e “[…] should certainly not be 

deceived into looking for assistance from the ghost of the primitive creator […]” 

(Jokilehto, 1986, p. 416).  

 
Roberto Pane revela a sua preocupação face às práticas intervencionistas em pré-

existências, referindo a sua atitude restauradora na “Chiesa di Santa Chiara” em 

Nápoles após os danos resultantes da segunda guerra. A igreja tinha origem medieval, 

tendo sido alvo de uma intervenção no período barroco, sendo esta última, a ficar 

significativamente danificada na guerra. A atuação de Pane incidiu, ao invés de restaurar 

o interior barroco, na procura de preservar a original estrutura medieval, e nas restantes 

alterações executou uma abordagem moderna. (Jokilehto, 1986, p. 415-416) 

 

                                                 
72 - Roberto Pane (1897 - 1987), foi um arquitecto italiano formado pela Universidad de Roma La Sapienza, 

que também trabalhou nas áreas da arqueologia e da história da arte. Foi juntamente com Cesare Brandi 
um dos principais difusores dos princípios do restauro crítico. 
73 - Luca Beltrami (1854 - 1933), foi um arquitecto e historiador italiano que se distinguiu pelas suas obras 

e conceitos no âmbito do restauro histórico. 
74 - Anastilose é um termo arqueológico para uma técnica de reconstrução pela qual um edifício ou 

monumento em ruínas é restaurado usando os elementos arquitectónicos originais no maior grau possível. 
Também é usado às vezes para se referir a uma técnica similar para restaurar cerâmica quebrada e outros 
objetos pequenos. 
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Cesare Brandi75 prossegue a ideologia do restauro crítico, para tal elabora um conjunto 

de conceitos, que apesar de terem sido essencialmente criados para a aplicação no 

domínio das obras de arte, acabaram por ter um impacto significativo aquando da 

intervenção em edificado histórico. Na sua doutrina do restauro, enaltece o conceito de 

obra de arte “Restoration thus consisted in the method of the definition of a work of art 

in its material consistency, and in its aesthetic and historic values, with the aim of passing 

it on to the future.” (Jokilehto, 1986, p. 417) Brandi na sua obra “Teoria del Restauro”76 

(1963), evidencia um conjunto de hipóteses, que estruturam a sua teoria restauradora; 

indicando a matéria e a unidade potencial da obra de arte; o tempo e a sua relação com 

a obra de arte e com a restauração; a relação estética que o restauro estabelece com a 

vertente histórica. 

 
Relativamente à matéria da obra de arte, Cesare Brandi refere que a materialidade, 

enquanto elemento constituinte da edificação, deve ser preservada, no sentido de dar 

continuidade à sua condição originária, porque sendo substituído, e mesmo que seja 

utilizado uma materialidade semelhante, resultaria sempre numa subversão do tempo 

histórico, constituindo-se de uma falsidade histórica e estética. Brandi, considerando o 

aspecto mais relevante que a estrutura, aceita a substituição da mesma, quando a 

materialidade pré-existente deixa de cumprir a sua função, tolera a sua substituição 

desde que não se modifique o aspecto da matéria original, permitindo assim garantir a 

sua preservação, (Brandi, 2005, p. 36-38) 

 
Brandi reforça que o restauro deve evocar a unidade potencial da obra de arte, sem 

alterar a sua autenticidade artística e histórica, mesmo quando esta se apresente 

dividida por partes já separadas, as mesmas devam de continuar a expressar a unidade 

identitária da obra, devendo procurar instaurar “[…] a unidade potencial originária que 

cada um dos fragmentos contém, proporcionalmente á permanência formal ainda 

remanescente neles […]” (Brandi, 2005, p. 46). Refutando qualquer tipo de cópia, 

procurando assim evitar o falso histórico, instaura três normas a ter em conta nas 

intervenções: A intervenção deve ser facilmente identificada do que é original; deve 

favorecer e salientar a matéria da obra de arte, evidenciando as marcas e a patine do 

tempo; sendo que o restauro não deve impedir futuras intervenções, mas sim facilitá-

las. (Brandi, 2005, p. 46). 

 

                                                 
75 - Cesare Brandi (1906 - 1988), foi um arquitecto italiano, que juntamente com Roberto Pane e Renato 
Bonelli foi um dos teóricos fundadores do restauro crítico. Tornou-se um nome ímpar da restauração, tendo 
trabalhado com a Unesco. 
76 - Teoria del Restauro - foi uma obra publicada por Cesare Brandi em 1963, onde são enunciados os seus 
princípios sobre o restauro crítico. 
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Na relação histórica e artística que se estabelece na intervenção, Brandi salienta que 

quando ocorre uma situação de inconformidade perante ambas as vertentes, o valor 

artístico deva de prevalecer em relação ao valor histórico, isto porque se revela como o 

valor primordial de qualquer obra de arte. “Se as condições da obra de arte forem tais a 

ponto de exigirem sacrifício de uma parte da sua consistência material, o sacrifício, ou, 

de qualquer modo, a intervenção, deverá concluir-se segundo aquilo que exige a 

instância estética. E será essa instância a primeira em qualquer caso, porque a 

singularidade da obra de arte em relação aos outros produtos humanos não depende 

da sua consistência material e tampouco da sua dúplice historicidade, mas da sua 

artisticidade, donde se ela perder-se, não restará nada além de um resíduo.” (Brandi, 

2005, p. 32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 41 - Intervenções no castelo de Pombal, em Portugal, da autoria do atelier de 
arquitectura COMOCO. (Guerra, Fernando s.d.)  



Diálogo entre a permanência e a transformação: intervir na pré-existência 

Rafael Silva Aparício                                                                                                                            98 

Na intervenção em ruínas, Brandi aceita, caso se verifique necessário, que sejam 

removidas certas partes constitutivas, uma vez que sejam benefício da unidade 

potencial da obra de arte, assim como na evocação do valor artístico. No caso de se 

encontrar a ruína num avançado estado de decrepitude, resultando na perda da sua 

unidade potencial de maneira irrevogável, defende que se deva de evitar qualquer forma 

interventiva, devendo permanecer na condição de ruína uma vez que qualquer forma de 

intervenção resultaria numa nova realidade sem qualquer relação com a originária, 

resultando numa quebra identitária. (Jokilehto, 1986, p. 418-419) Em resumo da sua 

doutrina, Brandi defende um conceito de restauro baseado numa atitude crítica e dando 

primazia ao valor artístico, mas sem nunca deixar de parte a necessidade de se 

preservar a idade através da consciência histórica. Apesar de defender uma ideologia 

convergente com a de Roberto Pane, Brandi encara de maneira mais cautelosa, a 

introdução das práticas modernas na disciplina do restauro.   

 
Ignasi de Solà-Morales no seu livro intitulado de “Intervenciones”77, associa o conceito 

de intervenção arquitectónica, aos projectos de arquitectura que tenham como base de 

intervenção, qualquer tipo de acção que envolva a reutilização de uma pré-existência 

no contexto da atualidade, incluindo as ações de conservação e restauro, as 

reabilitações e as reconversões, estas implicando a mudança da função ao edificado. 

Qualquer adição em pré-existências deve não só aproximar-se formalmente, mas 

também relacionar-se visualmente integrando-se com a envolvência, no sentido se se 

estabelecer uma leitura contínua entre ambas as partes, criando harmonia e unidade. 

“Intervenção é o termo geralmente empregue para descrever essas estratégias de 

adição. [...] A formação consciente de uma atitude perante a história, implícita na 

intervenção do arquitecto.” (Nesbitt, 1996, pp.228,229) 

 
”[...] Sòla-Morales explica a arquitetura do Movimento Moderno no século XX, pela sua 

nova vontade de arte moderna, prefigurada no contraste entre o valor de novidade e o 

valor da antiguidade, isto é, o contraste entre o novo e o vetusto.” (Ferreira, p.61) A 

acção de intervir, consiste em interpretar, baseando-se numa análise ao pré-existente e 

em seguida explora as possibilidades de um “novo discurso” a conferir ao edifício, no 

entanto é necessário ressalvar, que cada intervenção é derivada de uma interpretação 

subjectiva. Neste sentido a interpretação, representa uma atitude reflexiva em relação 

                                                 
77 - Intervenciones – é um livro que reúne os principais escritos de Ignasi de Solà-Morales sobre o conceito 

contemporâneo de intervenção em edificado, levantando novas perspevtivas sobre a noção de património 
e significado histórico na arquitectura, discute também a tensão entre a originalidade e a reprodução no 
contexto da arquitectura contemporânea. 
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aos edifícios históricos, conferindo ao arquitecto uma individualidade no repensar da 

história.  

 

“A relação entre uma intervenção de nova arquitetura e a arquitetura pré-existente é um 

fenómeno variante, em função dos valores culturais atribuídos, tanto à significação da 

arquitetura histórica, como às intenções de uma nova intervenção”. (Solà-Morales, 1985, 

p.35) “É preciso passar de uma atitude evasiva e cada vez mais distante, própria da 

proteção-conservação, para uma atitude de intervenção projectual.” (Solà-Morales, 

1985, pp. 26-31)78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
78 - Solà-Morales, Ignasi de (1985) - “Del contraste a la analogía. Transformaciones en la concepción de la 
intervención arquitectónica”, in Intervenciones. Op. Cit. P. 35. 

Ilustração 42 - Intervenção no castelo de Baena, em Córdoba, da autoria 
de José Manuel López Osorio. (Álvarez, Arantza 2016)  
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Solà-Morales refere que é a partir dos anos 60 do século XX, que se passa a impor e a 

verificar uma relação entre a arquitectura do passado e a sensibilidade contemporânea, 

potencializando uma convivência entre a permanência e a transformação. Destacando 

principalmente os projectos do arquitecto Giorgio Grassi como um exemplo dessa 

postura de convivência entre o passado e o presente, nomeadamente a atuação de 

Grassi no Castello di Abbiategrasso, onde foi criada uma base metodológica de 

intervenção, tendo por base a própria arquitectura pré-existente na busca de referências 

do próprio edifício. A sua postura interventiva, ligada a uma lógica de concepção e 

organização espacial, estabelece assim uma analogia entre a pré-existência e a nova 

arquitectura, evidenciando o conciliar entre a memória e a inovação. 

 

Ilustração 43 – Desenho do projecto de restauro e reabilitação do castelo de Abbiategrasso, projecto da 

autoria de Giorgio Grassi em 1970. (Grassi, 1970) 
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Ilustração 44 – Desenhos da proposta de restauro e reabilitação do castelo de 
Abbiategrasso, Giorgio Grassi, 1970. (Grassi, 1970) 
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O século XX fica então marcado por catastróficos atentados ao património 

arquitectónico e artístico, resultantes de diversos factores, não só por intermédio da 

natureza, mas principalmente decorrentes da mão humana nas grandes guerras, 

arrasando por completo, cidades inteiras, um pouco por toda a europa. Estes factos 

conduziram à necessidade da adoção de medidas preventivas e contenciosas, assentes 

nas cartas, convenções e recomendações internacionais que marcaram este século, no 

sentido de salvaguardar o remanescente património, focando os objectivos na defesa 

da memória e identidade de cada povo, bem como as suas tradições culturais, históricas 

e artísticas, aliando-se estas à constante vontade moderna de inovação, possibilitando 

um diálogo entre o “passado e o presente”. Esta aceitação entre velho e novo é o 

culminar das constantes teorias e ideologias restauradoras derivadas de um apaziguar 

entre as opostas doutrinas de Ruskin e Le-Duc. Na atualidade, podemos constatar que 

as teorias de Ruskin, nos seus princípios de conservação anti-intervencionalistas que 

se opunham ao restauro estilístico, continuam a prevalecer, nomeadamente nas 

intervenções em património de caracter mais monumental e de valor arqueológico, como 

forma de garantir a sua autenticidade. Contudo, as doutrinas de Le-Duc, na defesa de 

uma prática restauradora e da aplicação de novos materiais nas intervenções em 

património, também se continuam a impor, num contexto de edificado, maioritariamente 

privado, com um menor valor simbólico, não obstante da sua condição fortemente 

identitária, evidenciando a validade de ambas as doutrinas na sua génese. 

 
Consecutivamente foram sendo consideradas novas preocupações envolvendo a 

relação entre o Homem e a Natureza, incluindo no debate, um ponto de vista mais 

ecológico e sustentável, na tentativa de proteger o meio ambiente do crescimento 

desmedido nos meios urbanos, assim como nas atitudes restauradoras, visto que a 

reutilização do edificado, para além de garantir a identidade aos locais, permite, 

controlar, regular e condicionar de uma forma positiva as futuras construções, 

procurando com esta visão, promover um crescimento sustentado. As intervenções no 

edificado pré-existente passam a deter na sua nova génese, estes valores e 

preocupações a cima referidos, possibilitando deste modo uma comunhão entre o 

passado histórico e esta nova atitude de conservação situada entre a permanência e a 

transformação, verificando-se como um “caminho” bastante válido, e adequado às 

problemáticas do presente com vista à sua continuidade no futuro, uma vez que o 

conceito moderno de intervenção, para além da sua importância cultural, histórica, 

científica e técnica, passa também a ter outros valores de extrema importância, tais 

como os valores da sustentabilidade e mesmo os socio-ecónomicos, segundo Jokilehto 

o processo reabilitar passa a ser entendido como “the process of returning a property to 
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a state of utility, through repair or alteration, which makes possible an efficient 

contemporary use while preserving those portions and features of the property which are 

significant to its historic, architectural, and cultural values.” (Jokilehto 1999, pág. 268) 

 
Uma vez que o mundo vai acompanhando a evolução e a adaptar-se a ela para benefício 

próprio, com vista a facilitar as nossas vivências, deve também ser crítico e se 

necessário, proceder a uma revisão, no sentido de reduzir as suas lacunas de maneira 

a beneficiar as gerações vindouras, garantindo para tal a correcta transmissão de 

conhecimento e salvaguarda das memórias e identidades passadas. Sendo um tema 

em constante readaptação, ainda hoje, no decorrer do século XXI se realizam diversos 

debates e conferências de modo a consciencializar a população mundial a deter uma 

atitude protectora, de guardiã do que de mais valioso possuímos, o nosso património. 

No fundo é no nosso património, na matéria construída e palpável, que nos encontramos 

perante a nossa identidade, e que nos confere o lugar de pertença. O nosso locus no 

mundo é que nos distingue de todos os outros locais que existem, nesse sentido a nossa 

principal missão, é salvaguardar o que nos define, as nossas memórias e a nossa 

história.  

 

 
Ilustração 45 – Solar Aido Santo em Tondela, Viseu. A sua construção foi iniciada no Séc XVI. (Ilustração 

nossa) 
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3. A PRÉ-EXISTÊNCIA E A INTERVENÇÃO DO ARQUITECTO 

3.1 A PERMANÊNCIA E A TRANSFORMAÇÃO 

 
 
As pré-existências para além do valor histórico detêm um valor inegavelmente plástico, 

e é essa condição que tem vindo a atrair cada vez mais arquitectos, na procura de uma 

atuação sobre a magnitude histórica das ruínas enquanto testemunhos e relíquias do 

passado. Estas memórias sussurram-nos por entre os vínculos da sua deterioração, da 

sua abstração e da sua pátine, algumas pistas, na tentativa de nos mostrar um caminho 

a seguir, e cabe então ao arquitecto, encontrar um sentido nessas tristes paredes, que 

lhe permita estabelecer um diálogo, conciliando a ruína com a nova afirmação 

arquitectónica. “Um sítio vale pelo que é, e pelo que pode ou deseja ser – coisas talvez 

opostas, mas nunca sem relação”79.     

 
“O que atrai a atenção do homem moderno é o testemunho de uma determinada época 

que um momento propicia […] A satisfação estética fundamental provém da necessária 

alternância entre a arquitetura nova e antiga” (Nesbit, 2008, p.255) 

Interessa ressalvar, que a interpretação de um determinado contexto, apresenta-se nos 

discursos contemporâneos como uma análise, ajuizamento e reconhecimento de 

valores, na interpretação do contexto como um “lugar de memória”, podendo através de 

ações artísticas, incluindo a arquitectura, determinar uma visão que estabelece um 

diálogo entre o passado e o presente. A intervenção arquitectónica assume uma 

diferença entre ambos os momentos temporais, permitindo uma atitude evocativa da 

memória e evidenciado a temporalidade da experiência contemporânea na 

interpretação do lugar. Neste sentido o contexto da pré-existência, não se constitui como 

uma limitação, mas sim uma nova possibilidade de intervenção artística, seja ela formal 

ou conceptual, assumindo uma proposição de diálogo e discurso, situado entre a 

permanência e a transformação, na afirmação de uma poética individual, isto é, variando 

na interpretação de cada arquitecto. 

 

 

 

 

 

                                                 
79 - Vieira, Álvaro Siza – Oito Pontos. In Vieira, Álvaro Siza / Castanheira, Carlos – As Cidades de Álvaro 
Siza, 1ª ed.Lisboa: Figueirinhas, 2001 
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Ignasi de Solà-Morales indica que todos os problemas levantados pela intervenção em 

edificado, são consequência de uma interpretação individual, isto porque, todas as 

possíveis soluções e formas de discurso dependem de uma determinada posição, 

tomada e assumida aquando da intervenção, esta tanto pode permitir que o edifício volte 

a assumir protagonismo, como pode mudar completamente a direção desse discurso. 

(Solà-Morales, 2006, p.15) 

 

“[...] a sobreposição de uma arquitectura sobre outra pré-existente pode transformá-la, 

com o fundamento de determinar uma nova composição. Isto é, mais do que introduzir 

uma nova peça arquitectónica, trata-se de transformar a existente procurando outras 

intenções que não se limitam a manter a estrutura da forma, quando ao desejo de 

incorporar uma nova composição, com uma nova estrutura que desemboca numa outra 

ideia do edifício. Deste modo, a arquitectura resultante funde-se com a anterior num 

organismo novo – novo na sua estrutural formal, no seu significado, e no modo de 

utilização do edifício.” (Diaz, p.19-20) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 46 – Casa de chá no castelo de Montemor-o-Velho, projecto da autoria de João Mendes Ribeiro, 
2013. (Martins, Edgar s.d.)  
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A arquitectura na sua proposição contemporânea, deve ser capaz de coexistir e dialogar 

com as diversas camadas temporais que caracterizaram o locus onde esta se insere, e 

assim, ser valorizada como afirmação histórica e artística do presente. Na interpretação 

do contexto deve apreender os fundamentos que a sustentem de maneira a não cair em 

nostalgias do passado ou soluções simplistas desinteressadas e sem significado. Deste 

modo a pré-existência não deve ser encarada como um limite imutável e limitador, 

devendo ser vista como uma oportunidade de dialogar e coabitar com uma nova 

proposta enriquecendo artisticamente a experiência da paisagem.     

 

Segundo Roberto Pane, se ao existir uma realidade na estratificação histórica, isto é, 

que se consolida com o passar do tempo, o presente tem de igual modo, direito de se 

afirmar historicamente, desde que “a nova arquitetura seja subordinada à análise do 

ambiente como uma obra coletiva”, (Kühl, 2008, p.161) defendendo que todas as 

composições urbanas sofrem alterações com o tempo. Kevin Lynch defende uma 

intensificação do sentido temporal de um lugar, segundo “justaposições temporais, 

poderosas o suficiente para evocar a sensação de passado, presente e futuro como 

misteriosamente coexistentes.” (Lynch, 1972, p173) 

 

Mais que uma representação afetiva a um passado, as pré-existências concedem 

motivações e referências ao pensamento arquitectónico. Importa ressalvar que não se 

trata de replicar métodos e padrões das arquitecturas do passado, mas sim apreender 

e compreender o contexto, de maneira a garantir uma intervenção integrada e 

justificada, conferindo veracidade à nova concepção. Neste sentido, a observação torna 

possível a análise critica, que por sua vez promove a reinterpretação, permitindo assim 

a evolução e reinvenção constantes na arquitectura. Constituindo um legado de 

fundamento, forma, técnica e materialidade na criação de novas narrativas 

arquitectónicas. Assumindo-se como a memória e herança de um passado, a pré-

existência não constitui um pressuposto de verdade dogmática e imutável, não apenas 

devendo ser respeitada, mas também interpretada e questionada, quando necessário, 

na procura de soluções validas para as suas lacunas, assumindo deste modo um 

pretexto de reflexão entre a permanência e a transformação. Os espaços têm de saber 

conviver com as memórias passadas e ter a capacidade de se integrarem no tempo e 

nas suas vontades, permitindo desta maneira recordar vivências e participar da criação 

de novas. Possibilitar uma comunhão estre todos estes aspectos, potencializa a criação 

de futuras memórias, mas para tal devem evidenciar-se os vários vínculos do tempo, 

para que se possam devidamente identificar e recordar. 
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Ilustração 47 - E/C HOUSE, SAMI – ARQUITECTOS. 
Fotografia de (Paulo Catrica, s.d.) 

Ilustração 48 - SO HOUSE, PHYD ARQUITECTURA, 
fotografia de (EMONTENEGRO, s.d.) 

Ilustração 49 - VIGÁRIO HOUSE, atelier AND-RÉ, fotografia 
de (Fernando Guerra, s.d.) 
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Alvaro Siza Vieira refere que “[...] a arquitectura dos próximos anos será marcada pela 

prática da recuperação. Recuperação e criação serão complemento e não 

especialidades passíveis de tratamentos autónomos. Reconhecer-se-á que a linguagem 

se adapta à realidade e para lhe dar forma. Tudo será reconhecido como património 

colectivo e, nessa condição, objecto de mudança e de continuidade. Os instrumentos 

de reconhecimento do real chamam-se História, a arte de construir a transformação 

chama-se Arquitectura.”80 Seguindo este raciocínio, e no sentido de se garantir uma 

transformação arquitectónica lógica e coesa, valorizando a questão da memória, 

implica, não apenas um profundo conhecimento histórico, mas também a capacidade 

de discernir e compreender o fundamental do acessório. É importante assegurar que a 

transformação ponha particularmente em evidência tanto os aspectos de maior 

relevância histórica como os necessários. 

 
“A arquitectura é a arte de nos reconciliar com o mundo” criando metáforas que 

concretizem e estruturem a nossa existência, pelo que o Homem sente fascínio em 

restaurar e reabilitar espaços construídos para novas utilizações. Na reabilitação de uma 

pré-existência são abordadas diversas e complexas questões, requerendo para tal uma 

certa sensibilidade que em muito difere de uma construção de raiz, não apenas devido 

ao fator histórico que compreende mas também devido ao seu estado de conservação, 

visto que poucas são as vezes em que se conhece previamente a sua real condição, o 

que constitui um autêntico desafio para o arquiteto, pois as diversas condicionantes, 

regras e regulamentos, determinam um método de abordagem que em muito diverge do 

que seria adotado num terreno despojado e puro. 

 
De facto, os motivos que originam o interesse na reabilitação de um determinado edifício 

ao invés de o reedificar novamente são variados, tanto pela existência de legislação que 

impeça a sua alteração ou demolição como pelo reaproveitamento das estruturas 

existentes por questões económicas, ou simplesmente pelo interesse em preservar o 

encanto das memórias passadas. Para a Arquitectura, e mais importante que o gesto 

salienta-se o pensamento que a sustenta, o projeto tem de respeitar estas premissas e 

ter a capacidade de se adaptar às circunstâncias do tempo e do espaço, respeitando as 

necessidades dos utilizadores. Identificando-se o programa como a busca de respostas 

para uma determinada necessidade. Sendo por isso necessário “reconhecer a validade 

do pensamento intrínseco à formulação desse problema, no conjunto de princípios 

                                                 
80 - Vieira, Álvaro Siza (2009) cit por COSTA, Alexandre Alves, in Identidade Nacional e Património 

Construído – arquitectura, cidade e território, comunicação efectuada a 18 de Abril de 2009, no Auditório 
da Fac de Direito da Univ. de Coimbra, sob o tema geral “O Património como oportunidade e desígnio” 
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orientadores que se adota para solucionar as necessidades e requisitos funcionais.” 

(Oliveira, 2016)  

 

A importância da arquitetura na abordagem, interpretação e intervenção em espaços 

construídos a reabilitar, tendo em conta o respeito e valorização do seu legado 

(histórico, cultural e social) enquanto memória do passado, confere ao arquitecto a 

responsabilidade de garantir uma harmonia na materialização das ideias e no modo de 

intervir, desempenhando um papel determinante na constante procura de soluções e na 

capacidade de conjugar as necessidades programáticas com os processos de restauro, 

de modo a adequar e materializar uma interpretação que tem o intuito de conservar as 

memórias de um lugar.  

 
A ação da intervenção assume-se como a capacidade do arquitecto em dialogar com 

uma determinada pré-existência e as suas memórias passadas. Tornando-se deste 

modo um intérprete desse património, adquirindo no decorrer dessa análise, 

conhecimento sobre a sua génese e composição, e é através dessa investigação que é 

possível determinar qual o seu valor histórico e artístico, e se realmente existe. É de 

salientar que o conhecimento não trata apenas de questões técnicas a partir de 

ferramentas e qualificações de que o arquitecto dispõe, mas é também uma importante 

ação crítica multidisciplinar, que apenas dará resultados válidos se os intervenientes 

tiverem à sua disposição esse conhecimento cultural, artístico e histórico. A História não 

só enriquece e valoriza a intervenção como também e assume como o elemento 

transitório entre a permanência e a transformação para uma nova composição 

arquitectónica. Importa ressalvar que o valor de uma intervenção não se verifica em 

replicar conceitos e métodos, porque isso não é possível, tal como refere a frase “repetir 

nunca é repetir” em “Imaginar a evidência” de Alvaro Siza Vieira. 

 
A Intervenção na pré-existência tem o objectivo de fazer perdurar no tempo a memória 

do edificado, continuando ou não a desempenhar a mesma função, no sentido em que 

a funcionalidade de um edifício pode mudar sem a perda de significado, da mesma 

maneira que pode ou não, assumir na totalidade a composição formal inicial. A real 

importância consiste em assegurar que a emoção, a memória, e a história subsistam no 

presente, através de um compromisso em prolongar um passado impossível de 

contornar, devendo para tal ser correctamente interpretado e projectado para o futuro.  

 
 
 



Diálogo entre a permanência e a transformação: intervir na pré-existência 

Rafael Silva Aparício                                                                                                                            111 

3.2 A INTERVENÇÃO NAS PRÉ-EXISTÊNCIAS – QUATRO PROJECTOS E 

UMA PROPOSTA 

3.2.1 O TEATRO ROMANO DE SAGUNTO – GIORGIO GRASSI E MANUEL 

PORTACELI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 50 – Intervenção no Teatro Romano de Sagunto, Giorgio Grassi e Manuel 

Portaceli (1985-1993) (Malagamba, s.d)  
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O Teatro Romano de Sagunto, no início do século XX, resultado da exposição, durante 

séculos às intempéries e à negligência, apresentava um elevado estado de degradação 

patente na figura (a cima). Sucessivas intervenções se seguiram, que em muito 

contribuíram para que uma falsidade histórica imperasse, merecendo um comentário 

crítico de Giorgio Grassi na revista Lótus Internacional, aquando da sua intervenção – 

“Atualmente o teatro de Sagunto apresenta-se, de um modo geral, como uma ruína 

artificial. Quero dizer que grande parte do que hoje aparece com mais evidência ao 

visitante corresponde, na realidade, a intervenções recentes de ordenamento e 

reconstrução da fábrica romana.” (Grassi, p.7 e 8) 

 

Esta análise de Grassi salienta o facto de se tratar de uma ruína artificial, onde as 

antecedentes intervenções procuraram apenas manter a imagem das ruínas, 

destacando a condição pitoresca das mesmas. Salientando também a despreocupação 

em se restituir a real condição de Teatro Romano e as suas próprias caraterísticas e 

tipologias. “O facto, por exemplo, de se ter actuado exclusivamente sobre a cavea (onde, 

verdadeiramente, era mais necessária a consolidação), como se se tratasse, para todos 

os efeitos, de uma parte separada do conjunto do edifício, fez com que fosse confirmada 

e valorizada aquela figura 'grega' do teatro implantado na pendente, com a vista aberta 

sobre a planície, etc., que já tinha levado ao engano, no passado, qualquer historiador, 

perante as ruínas originais, ainda intactas.” (Grassi, p.7 e 8)  

 

 
Ilustração 51 – Vista geral do Teatro Romano de Sagunto, antes das intervenções do séc. XX. (Sáiz, 

Alberto)  
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Grassi refere haver cerca de quatro dezenas de teatros romanos na área mediterrânica, 

e onde apenas três ou quatro mantem uma ideia mais fiel da arquitectura romana, 

ressalva ainda que muito poucos apresentam a condição urbana excepcional em que 

se encontra situado o Teatro de Sagunto. "São estas as razões para promover a 

restituição arquitectónica das ruínas do teatro de Sagunto, entre as muitas ruínas de 

teatros romanos conhecidas, mais ou menos mudas." (Grassi, p.156)  

 

A proposta de reabilitação de Giorgio Grassi e Manuel Portaceli (1985-1993, 

intervenção) teve como objectivo uma clarificação das várias partes do complexo 

edificado do teatro romano, permitindo uma observação mais legível da composição na 

relação com o todo, seguindo uma hierarquia na definição de uma forma arquitectónica 

articulada e complexa, porém, absolutamente unitária, de acordo com a tipologia de 

teatro romano. “Prevê-se também a reconstrução daquelas partes essenciais da fábrica 

do teatro que são necessárias para uma restituição clara do espaço arquitectónico do 

teatro romano de Sagunto, na sua plenitude. E isto respeitando os restos arqueológicos, 

e mais, a partir precisamente das actuais ruínas, incluindo também as modestas 

sobreposições históricas (no caso: as actuações mais recentes e discutíveis), sempre 

que não estejam em contraste evidente com a qualidade específica do espaço que se 

pretende restituir, quer dizer, com a sua unidade característica. A unidade espacial da 

'cavea' e do corpo cénico, principal elemento de identificação do teatro romano, no plano 

da sua arquitectura, converte-se, portanto, no objectivo prioritário da actuação 

proposta." (Grassi, p.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 52 - Vista geral do Teatro Romano de Sagunto, antes da intervenção. 
(Alarcão,2018) 
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A proposta incide sobre outro aspecto importante no entender de Grassi, de salientar 

que apenas se justifica a sua reabilitação, se permitir o restabelecer da memória na sua 

“unidade potencial original” (Brandi, p.36), e que possibilite também usufruir dessa 

espacialidade, considerando que se havia que “construir, ao mesmo tempo, um espaço 

teatral moderno, que funcione bem.” (Grassi, p.8) 

 

"Na nossa hipótese tomaremos em consideração aquela parte da frente cénica que 

definimos como útil', mas não podemos, de modo nenhum, ignorar aquela que 

reconhecemos como a sua parte 'necessária'. A parte considerada útil, isto é, a parte da 

frente cénica apoiada sobre o proscénio, podemos reconstruir facilmente, já que a 

podemos estilizar, por exemplo, tornando-a mais abstracta, já que não há dificuldade 

em perceber os seus elementos constitutivos: portas e escadas monumentais, êxedras 

e socos são elementos funcionais 'neutros', que se adaptam, tanto ao cenário que 

tentamos definir, como à restituição arquitectónica dos poucos restos arqueológicos que 

temos à nossa disposição. Porém, no que se refere à parte superior, a esse incrível 

dispositivo arquitectónico, que é a frente cénica, em todo o seu desenvolvimento vertical 

e riqueza, podemos apenas tentar uma aproximação, podemos apenas tratar de evocar 

o seu papel decisivo." (Grassi, p.12) 

 

Neste sentido a proposta de intervenção de Giorgio Grassi e Manuel Portaceli dedica 

especial atenção à posição do corpo cénico, considerada pelos autores como a única 

maneira de recuperar a tipologia e memória do teatro romano, garantindo, assim, duas 

das suas principais características: a referida unidade espacial entre a cavea e o corpo 

cénico, bem como o seu papel no contexto urbano. 

Ilustração 53 – Vista sobre Sagunto com o Teatro e o seu enquadramento no contexto urbano. ([Adaptado 
a partir de:)] Hao, Chen) 
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 Ilustração 54 – Deesenhos da Proposta (Hao, Chen) 
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A nova volumetria do corpo cénico, ocupando toda a fachada principal, e excluindo as 

basílicas laterais, é elevada até à cota máxima da cavea, como se verifica nas figuras 

acima mencionadas, conferindo assim uma unidade ao conjunto edificado. Na 

materialização do corpo da fachada, foram definidos dois registos diferentes, a utilização 

da pedra, sobre as ruínas dos muros originais, até rematar com a cota do pulpitum, a 

partir desse nível foi proposta a utilização de tijolo maciço. A frente cénica resulta de um 

processo de estilização, evocando uma presumível memória, constituindo-se no plano 

de fundo, três portas canónicas e uma disposição cénica de diversos painéis de 

mosaicos e peças diversas encontradas aquando dos trabalhos de arqueologia, 

substituindo-se, assim, o desaparecido “aparato decorativo” por uma nova evocação 

compositiva estilizada. Constrói-se também sobre a cena uma cobertura cujas travessas 

de madeira são apoiadas sobre uma estrutura metálica. Uma vez que se trata de uma 

reabilitação com o objectivo de restituir as originárias funções foi, para tal, necessário 

criar as condições modernas de conforto permitindo acolher diversos eventos. No 

volume do corpo cénico, os pisos superiores são destinados a acolher vestígios e 

relíquias do lugar, o antiquarium, um espaço museológico, e sob estes, localiza-se uma 

bateria de camarins. Na cota do pulpitum e ocultada pelo muro do postscaenium, 

encontra-se uma zona de apoio directo à cena. Os pisos inferiores localizados na zona 

do embasamento compreendem os serviços técnicos. A intervenção na cavea incide 

apenas na reposição da arquibancada central revestida a mármore Travertino, local 

onde o ponto de vista sobre a cena é mais privilegiado, nos seus extremos é possível 

Ilustração 55 – Deesenhos da Proposta (Hao, Chen) 
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contemplar a ruína, permanecendo a descoberto. Esta intervenção assume uma postura 

não mimética, salientando clareza na escolha dos materiais, tradicionalmente utilizados 

por construtores romanos, como o betão, a pedra, o tijolo maciço ou a madeira, 

acentuando um caracter historicista e de comunhão com as memórias. (Alarcão, 2018)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 56 – Intervenção no Teatro Romano de Sagunto, Giorgio Grassi e 
Manuel Portaceli (1985-1993). (Malagamba, s.d) 
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A proposta para o novo volume do corpo cénico, permite assim recuperar o papel urbano 

do teatro, até então desaparecido, evocando de novo o diálogo com a cidade. Na 

justificação do projecto, Giorgio Grassi, faz uma analogia ao Teatro romano de 

Aspendos, na Turquia, cuja volumetria e linguagem arquitectonica se assumem como 

referências ao projecto de Sagunto. Salienta deste modo a importância do recurso a 

exemplos de alguns teatros romanos, quer seja pela identificação da sua tipologia, quer 

pela forma e condição que essas pré-existências se apresentam nos dias de hoje, no 

sentido de se procurar exemplos mais conservados e fidedignos, que melhor 

compreendam a realidade histórica. Ainda a propósito dessa importância do recurso, 

Grassi, faz uma chamada de atenção, para o facto, de apesar de responder a uma 

tipologia canónica, cada teatro romano, pela sua “extraordinária capacidade de 

adaptação” as circunstâncias do lugar, apresenta-se como “uma obra única e 

irrepetível.” (Grassi, p154)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 57 – Teatro Romano de Aspendos. (Antalya, s.d.).  

Ilustração 58 – Maqueta do Teatro Romano de Sagunto realizada por emedoble taller. 
(Martín, Manolo, s.d.)  
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3.2.2 CASA EM MELGAÇO – NUNO BRANDÃO COSTA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 59 – Pormenor da casa em Melgaço. Fotografia de (Cepeda, André, s.d.) 
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Ilustração 60 – A pré-existência, anterior à intervenção. (Costa, S.d.) 

 
 

Este projecto de reabilitação está localizado em Melgaço, no interior do Minho, e está 

situado, numa grande parcela de terreno acidentado. Para além das condicionantes 

topográficas do terreno, a presença de uma pré-existência, uma ruína de uma pequena 

casa em pedra, que outrora servira de refúgio a uma família de onze pessoas, serve 

assim o ponto de partida para esta intervenção, “[…] o que para mim é uma questão 

relevante, uma vez que se eu a destruísse, a memória dessas onze pessoas iria 

desaparecer, e a assim ainda continua lá, uma vez que o cliente também a conhece.” 

(Costa, N., 2017) Integrando-se num contexto rural, esta pequena habitação em ruína, 

utilizava o piso térreo para armazenamento de cereais, e compreendia no piso superior 

uma cozinha e um quarto, ambos com dimensões muito reduzidas.  

 
O programa consistia num complemento, integrado com a pré-existência, destinado a 

habitação secundária (casa de férias), cujo objectivo projectual consistia em responder 

às exigências dos proprietários e conjugar a intervenção com a poderosa paisagem, 

estendendo as dimensões da ruína a um complemento integrado, no sentido de conferir 

ao conjunto uma noção atemporal. A escolha da materialidade foi limitada às 

características materiais locais e regionais. (Brandão Costa Arquitectos, 2017) O 

objectivo primordial consistia em manter a ruína pré-existente como protagonista da 

narrativa, retirando expressão ao novo corpo edificado, para tal foi adotada a estratégia 

de soterrar parcialmente a nova intervenção. “O alçado poente e a restante intervenção 

que se pretendia ocultada, não foram pensados como um anexo, algo acrescentado, 

mas sim, algo retirado como se o tempo tivesse andado para trás até à data em que a 

casa original estava a ser construída.” (Costa, N., 2017) 
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No sentido de preservar e conservar as memórias passadas, foi definido que a pré-

existência assumisse o protagonismo e que se mantivesse idêntica, compreendendo as 

funções de outrora. Na sua composição o piso térreo dispõe de uma sala de jantar, o 

superior é destinado à cozinha, tal como era originalmente. O novo volume, que 

compreende a sala de estar e as zonas íntimas, encontra-se parcialmente soterrado, e 

é iluminado a leste, através de um pátio, e a poente, por uma grande superfície de vidro, 

este alçado poente é marcado pela adição de uma composição abstrata de pedras de 

granito, provenientes de um edifício local que fora demolido, de maneira a integrar-se 

com a pré-existência, prolongando-a, criando uma espécie de nova ruína. A expressão 

deste alçado não pretende transpor uma dimensão estética do pitoresco ou do 

inacabado, no entanto “[…] existe a procura de um sentido de fragmentação uma vez 

que a construção em pedra é composta por fragmentos muito pequenos e 

heterogéneos. Pretendo enfatizar este modo de construir.” (Costa, N., 2017) A sua 

composição foi feita de forma orgânica, sofrendo diversos ajustes e constantes 

alterações, durante os trabalhos de execução, uma vez que no desenho não se podia 

prever exactamente o seu real aspecto, que só seria desvendado depois de concluído 

este plano da fachada. (Costa, N., 2017) 

 

 

Ilustração 61 – Alçado Poente da casa em Melgaço. Fotografia de (Cepeda, André, s.d.) 
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Ilustração 63 – Fotomontagem. (Costa, N., s.d.a)  

Ilustração 62 – Plantas do projecto. (Costa, N., s.d.a) 

Ilustração 64 – Axonometria. (Costa, N., s.d. a) 
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No novo volume, o objectivo era criar uma continuidade entre o interior e o exterior, 

tirando o máximo proveito da vista sobre a paisagem, onde uma grande superfície plana 

de vidro se estende ao longo da fachada incluindo a sala e os quartos, para tal, foi 

necessário introduzir um elemento estrutural que servisse de suporte à composição em 

pedras de granito e que em simultâneo, permitisse a abertura deste vão de grande 

amplitude. Neste sentido optou-se pela utilização de uma grande viga metálica, que se 

incorpora visivelmente no alçado, assumindo uma grande preponderância visual. “Deixo 

a viga aparente para reforçar a ideia muito física de demonstrar a forma como se 

constrói. Pretende-se que as pessoas olhem para a obra e percebam claramente como 

é que a casa foi construída.” (Costa, N., 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 65 – Alçado poente. (Costa, N., s.d. b) 

Ilustração 66 - Alçado Poente da casa em Melgaço, com enquadramento no declive da 

paisagem Fotografia de (Cepeda, André, s.d.) 
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No sentido de dar resposta às necessidades dos proprietários, foram incluídos outros 

dois volumes complementares que funcionam de maneira autónoma em relação à 

construção principal, possibilitando novas vivências ao espaço. Foi adicionado na 

cobertura, do lado Este, um outro corpo envidraçado, que inclui uma cozinha exterior de 

apoio complementar ao terraço. A comunicação entre o piso inferior e o terraço é 

realizada pela cozinha principal, e também por meio de uma escadaria exterior disposta 

em planta numa diagonal. A Oeste, foi implantada uma piscina, revestida com muros de 

pedra, esta espacialidade estabelece visualmente uma relação directa com a zona dos 

quartos e em constante comunicação com a envolvente e a restante intervenção. 

(Brandão Costa Arquitectos, 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ilustração 67 – Cortes construtivos. (Costa, N., s.d. b) 
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3.2.3 CASA EM BAIÃO - EDUARDO SOUTO DE MOURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 68 – House in Baião, (1990-93). A ruína e o enquadramento no projecto. 
Thom Andersen. (Munteanu, 2016). 
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O projecto da Casa em Baião parte de uma ruína pré-existente em que a natureza já 

havia praticamente envolvido e reclamado para si, evidenciando o prevalecer da 

natureza em relação ao construído. O projecto de intervenção fica a cargo do arquitecto 

Eduardo Souto de Moura e tinha como objectivo imposto pelos proprietários a sua 

recuperação, com a finalidade de um refúgio de fim-de-semana. A ruína, de reduzida 

dimensão, era constituída por paredes de pedra emparelhada e está situada nos 

socalcos do Douro Vinhateiro, a qual se encontrava completamente abandonada e 

rodeada pela vegetação característica da região, conferindo uma patine e um cenário 

romantizado, o que veio a servir de inspiração para a sua integração na nova 

composição, nesse sentido o arquitecto optou por não utilizar a ruína tal como lhe tinha 

sido indicado pelos clientes, na medida em que a sua concepção projectual consistia 

em evidenciar a existente ruína e não intervir directamente sobre esta, assumindo uma 

postura anti-intervencionista, à semelhança de Ruskin, ao considerar a ruína como 

fazendo parte integrante da natureza e já não pertencendo à arquitectura. No entanto, 

pretende mantê-la intacta por fazer parte da história do lugar, servindo apenas como 

espaço de fruição e contemplação.  

 

“(...) Eu gosto das ruínas no sentido pedagógico, porque os edifícios caem e o que fica 

são as partes importantes, as fragéis vão à vida como acontece na natureza”81 

(Moura,2000, p.34) Deste modo, Souto de Moura, optou por uma estratégia de 

manipulação do espaço, projetando a casa encaixada no terreno ao lado da ruína e esta 

foi equacionada para funcionar como um jardim romântico privado. Esta proposta de 

complementaridade permite estabelecer uma relação natural entre os elementos 

constitutivos do projecto. 

 

“Consolidar a ruína como um jardim fechado e fazer a casa ao lado foi a base de projecto. 

A construção iniciou-se com a desmontagem do muro de suporte e a escavação da terra 

- a casa em negativo. A casa propriamente dita é uma caixa em betão envolvida por 

terra, mas aberta para o lado do rio, o Douro. Uma casa “Portuguesa” integrada na 

paisagem, quer dizer, enterrada na paisagem e com um orçamento limitado foram alguns 

dados do programa.”82 (Moura, 2006, p.61)  

 

                                                 
81 - Moura, Eduardo Souto de, (2000) - Trigueiros, Luiz (ed.), Eduardo Souto de Moura, Lisboa, Blau, pág. 
34. 
82 - Moura, Eduardo Souto de, (2006) - Vinte e Duas Casas. Milheiro, Ana Vaz; Afonso, João; Nunes, Jorge 
(ed.) Lisboa, Ordem dos Arquitectos, pág. 61. 
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A concretização do projecto iniciou-se com a desmontagem do muro de suporte e a 

escavação do terreno para colocar a estrutura da habitação, ou seja, uma caixa de betão 

ladeada parcialmente pela terra dos socalcos e assemelhando-se à ideia de ‘gruta’, a 

qual apenas é visível de um dos lados. A casa, com 120m2, é composta por um espaço 

comum, com função de sala e cozinha e três quartos com duas instalações sanitárias. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 69 – Axonometria, casa de Baião. (Souto de Moura, E., s.d) 
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A presença da casa é pouco notada, pois tem uma construção discreta e é camuflada 

por uma cobertura ajardinada, onde apenas sobressaem as saídas de ventilação, 

conjugando-se harmoniosamente com o local em que se insere na medida em que se 

alcança uma simbiose com a paisagem envolvente. A fachada orientada para o rio 

Douro é a única visível e é composta por um plano de vidro, que apesar de ser um 

material artificial aparenta dar continuidade ao natural das pedras de granito da ruína, 

as quais se elevam acima da casa, causando o único elemento de destaque. Tudo o 

resto é indicador da manutenção do carácter do lugar e em particular da pré-existência. 

 
Neste projecto, o arquitecto dá ênfase á sua relação com a paisagem, em particular pelo 

relevo do terreno, como se a casa fosse parte integrante do mesmo e ali pertencesse 

desde sempre. Souto de Moura reforça, ainda, o equilíbrio da nova edificação com a 

ruína existente, a qual é preservada de forma natural e ‘anónima’ e se mantém como 

expressão poética de um testemunho do passado. Em suma, as pedras assumem-se 

como elementos orgânicos e a arquitectura é absorvida pela natureza e torna-se 

praticamente invisível. 

 

 

Ilustração 70 - House in Baião, (1990-93). Projecto da autoria de Eduardo Souto de Moura. (Munteanu, 
2016) 
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3.2.4 CASA VAN MIDDELEM‐DUPONT – ÁLVARO SIZA VIEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 71 – Vistas exteriores (Malagamba, 2003) 
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Este projecto de intervenção teve o propósito de atuar sobre um núcleo construído, 

situando-se na zona de Flandres, na Bélgica, numa região de planície do polder83, onde 

as marcas do tempo se demostram pontualmente por entre campos cultivados. Esta 

arquitectura de matriz rural está inserida numa área preservada e protegida, em que 

não interessa somente a preservação do construído, mas também a continuidade da 

“vida” destes campos e da actividade que os mantém em contínua laboração. São as 

referências do lugar que nos permitem perceber a atmosfera específica, pondo em 

evidência todos os aspectos de um determinado contexto, que tornam possível a 

existência de um vínculo entre o lugar construído e a paisagem envolvente que o revela, 

numa profunda relação com a realidade, os detalhes e as emoções. O lugar visto 

essencialmente por fora, mas vivido por dentro, recorrendo à memória, pelo que se 

impõe dialogar com quem a habita, não só no sentido de compreender quais os 

objectivos mas também a filosofia em relação ao habitar. Neste projecto, o arquitecto 

Álvaro Siza Vieira desenvolveu um discurso arquitectónico próprio, com uma nova 

linguagem a partir da qual interpreta e reconfigura a realidade, transformando‐ a e 

integrando‐ a de uma maneira sublime, mantendo um diálogo entre o existente e o novo 

construído, entre o local e o universal, entre a tradição e a modernidade. Não parte de 

imagens fixas nem de linguagem ou modelos pré-estabelecidos, mas sim do lugar e das 

                                                 
83 - “Do holandês polder ‐ área de terra de nível inferior ao do mar, protegida por diques e drenada para a 
agricultura, pastagem ou habitação.” www.infopedia.pt 

Ilustração 72 – A pré-existência, fotografia de (Malagamba e Halbe)  
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suas características, sustentando‐ se da interpretação poética da experiência e dos 

nobres recursos da tradição. 

 
Para Siza, o desenho, tal como Alberti o defendia como lineamenta, é um processo de 

linguagem que o leva a interiorizar o espírito do lugar, sendo aquele momento instigador 

de tamanha emoção. “A criação arquitectónica nasce de uma emoção, a emoção 

provocada por um momento e por um lugar.”84 É através do desenho que Siza procura 

respostas nas interpretações e reflexões sobre a realidade. “(...) o desenho nasce do 

diálogo permanente entre o que preexiste e o desejo colectivo de transformação.”85 

 
Siza identifica que Projectar é tempo, é uma sucessão de desenhos e balanços, é um 

labirinto onde as pesquisas nunca se desenvolvem de uma forma completamente linear. 

São as condicionantes que delimitam este processo e estimulam o processo projectual, 

como que um caminho, um desafio da imaginação. O processo projectual é definido por 

três elementos intimamente relacionados, o lugar, a estrutura e o programa, que 

“simultaneamente unidos no tratamento de síntese, impregnam‐ se mutuamente na 

forma que resulta”86. Assumindo-se a forma final, como um resultado de superação às 

várias condicionantes do lugar, resultando numa libertação da forma ideal e perfeita, 

respeitando os vários objectivos e necessidades, mas conferindo-lhes uma valorosa e 

integrada identidade. No caso desta intervenção num complexo de matriz agrícola, 

procurou-se uma conciliação entre um programa moderno e o caracter único do lugar, 

através de um espírito de síntese, variando entre a modernidade e a tradição. “Távora 

tinha compreendido que uma tradição, por maior que fosse, morreria se não tivesse 

nenhuma relação com a inovação real e legítima.”87 O tempo assume-se como o grande 

arquitecto, pois não nos podemos substituir a ele, que é em simultâneo, sinónimo de 

história, de continuidade, de carácter, ao longo do qual se vão conjugando as pré-

existências com o “novo”, como uma subtil passagem de testemunho. “É o tempo que 

faz a densidade, o interesse e o carácter apaixonante de uma cidade”88, e 

consequentemente de uma casa. 

 
 
 

                                                 
84 - Álvaro Siza; “01 textos, Álvaro Siza”, p.109. 
85 - Álvaro Siza, citado em “A ‘ideia de lugar’ Um olhar atento às obras de Siza” de Raquel Martins, p.141. 
86 - António Rodrigues, “Teoria da arquitectura – O projecto como processo integral na arquitectura de 
Álvaro Siza”, p.33. 
87 - Álvaro Siza, “Jornal Arquitectos 224”, p.67. 
88 - Ibidem, p.67. 
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Ilustração 73 – Esquiço e estudo projectual, (El Croquis) 
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A arquitectura de Álvaro Siza, que de tão rigorosa e eclética que é, assume a 

simplicidade como a sua maior riqueza. (Re)Constrói o lugar, procurando criar uma 

ordem em equilíbrio com os vestígios do passado, procurando estabelecer uma relação 

e harmonia entre o velho e novo, até ao ponto de parecer que sempre esteve ali. 

“Pensa‐ se que a preservação e reintegração no tecido urbano destes edifícios 

esquecidos como um enorme obstáculo à modernização e ao progresso. Tradição é um 

desafio à inovação.”89 A tradição confere um sentido de adição ao locus, uma vez que 

compreende a essência, as memórias e a história, escrita nas suas marcas temporais e 

permite ser interpretada, o que confere ao arquitecto um estímulo para a renovação e 

criação sobre o edificado pré-existente, possibilitando uma comunhão e harmonia entre 

os materiais tradicionais e os novos e essa relação não deve ser “uma questão de 

simples decisão pessoal, mas de circunstância”90.    

  

Neste projecto, para além de interpretar o contexto do lugar, Siza identifica uma forte 

relação de semelhança às Villas Palladianas91, “(...) essas casas eram o centro da 

actividade agrícola e portanto faziam a ligação da casa com os anexos e com a 

paisagem. Esta relação é magistral porque está sustentada em razões muito fortes, o 

território e a agricultura que é a grande criadora da paisagem.”92 Eram casas que 

assumiam uma forte relação com o território, dominando a paisagem com a sua 

imponente implantação e estabelecendo uma intensa relação entre o interior e o 

exterior. Seguindo esta relação a Palladio, este projecto tem por base a intervenção num 

complexo agrícola de uma quinta do século XVIII, onde existia um corpo que era a 

habitação, (uma antiga casa, pobre na sua construção, simplesmente caiada a branco) 

a partir deste organizavam‐ se um armazém e um coberto (ambos de construção muito 

forte e estritamente funcional, não aparentando qualquer elegância), o conjunto acabava 

por criar uma área exterior, uma espécie de pátio mas aberto de um dos lados, comum 

                                                 
89 - Álvaro Siza, “Uma questão de medida”, p.221. 
90 - Ibidem, p.221. 
91 - Pretendendo conjugar o espírito humanista e reviver a Arquitectura Classica, Palladio inclui as Ordens 

e os elementos da antiguidade nos seus projectos, derivados do seu aprofundado conhecimento com base 
nos estudos e levantamentos feitos as ruínas romanas, integrando de maneira exímia um novo sistema em 
harmonia com o espírito da época. Palladio viu em Vitrúvio um exemplo, já que “os antigos romanos… nas 
suas construções ultrapassaram todos os que depois vieram”. Este seu gosto pela antiguidade clássica leva 
o a transpor para a sua arquitectura este revivalismo clássico, mas concedendo-lhe um valor intemporal 
que, aliado a uma mestria e individualidade muito particular, permitiu que a obra deste artista se 
transformasse num conceito de estilo, o qual é caracterizado como “estilo palladiano”, muito representativo 
das “villas” e fachadas de palácios, que são muito característicos da Itália do seculo XVI. Palladio beneficia 
do declínio do comércio marítimo do mediterrâneo que origina um êxodo rural em Itália, levando a elite 
italiana a encomendar a este arquitecto grandes e imponentes villas agrícolas. Palladio pode, assim, pôr 
em prática todas as suas ideologias classicistas e historicistas. As villas palladianas foram também 
inovadoras, pois pela primeira vez no ocidente a arquitetura e o paisagismo foram idealizados como 
pertencendo um ao outro, em que a casa se prolongava para dentro da natureza e vice-versa. 
92 - Álvaro Siza, “Jornal Arquitectos 224”, p.66. 



Diálogo entre a permanência e a transformação: intervir na pré-existência 

Rafael Silva Aparício                                                                                                                            134 

a todos, como um elemento de ligação entre as várias funções e aquela paisagem muito 

particular. Com adição de uma galeria de arte, de uma casa de hóspedes e um escritório, 

a restante habitação continuaria a deter a mesma importância nas suas variadas 

relações com o conjunto edificado, o que permite que esta cumpra o principal objectivo, 

de manter a essência e função originária, comprovando que com a introdução de novas 

realidades é possível conciliar a tradição com a modernização. “Construí um novo 

edifício em L destinado à habitação. Recuperei a antiga habitação para galeria de arte 

e o armazém para casa de hóspedes, escritório e apoio à actividade agrícola. O coberto 

manteve‐ se sem alteração, como se mantém a exploração agrícola da propriedade.”93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
93 - Álvaro Siza, “Entrevista ao arquitecto Álvaro Siza Vieira, Agosto 2009”, em “Reabilitar para habitar” de 
Mafalda Trindade, p.81. 

Ilustração 74 - Planta geral, (El Croquis) 
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A volumetria do antigo armazém foi respeitada, mantendo as características da fachada, 

a materialidade e os respectivos vãos, e é preservada a tradicional cobertura em telha 

e a sua estrutura, como que uma atitude de respeito para com a essência do edifício 

que continuará a manter a mesma relação com o exterior. É a nível da funcionalidade 

que apresenta as diferenças, o que outrora servira de armazém para os produtos 

agrícolas, agora dá lugar ao abrigo de hóspedes, ao escritório e uma pequena área de 

apoio à actividade agrícola, verificando-se que apesar de transformada a sua 

funcionalidade não deixou de apresentar a mesma relação com a paisagem. Na antiga 

casa a intervenção necessitou de ser mais expressiva, devido às debilitadas condições 

da estrutura pré-existente, sendo para tal reforçada com uma nova estrutura em betão. 

Ao nível do exterior, mantém a mesma condição, apresentando-se como um simples 

volume caiado a branco. Em relação à função, sofre também uma mudança, passando 

a ser uma galeria de arte, privilegiando da escala do seu interior, o que acaba por lhe 

conferir um sentido de utilização bastante apropriado a função de galeria, constituindo-

se de um agradável espaço de contemplação às variadas peças de design decorativo 

detidas pelos proprietários.  

 

O novo volume é implantado com a intenção de se aproximar e integrar na imagem do 

conjunto existente, mantendo-se fiel ao próprio estilo, compreende um diálogo entre o 

velho e o novo, traduzindo-se na continuidade dos materiais e na introdução de novos, 

na proporção e escala, mantendo a continuidade espacial aliada a uma forte relação 

com a paisagem, assim como a necessária resposta ao conteúdo programático e os 

seus aspectos funcionais, “(...) há uma quase obrigação moral de não tentar imitar uma 

coisa de que à partida se sabe ser irrepetível, não é natural. Daí outros materiais, com 

outro rigor na execução, rigor que corresponde ao que a arquitectura hoje permite, mas 

de forma a estar ao lado daquela arquitectura tradicional. Não se imitam as marcas do 

tempo.”94
  “(...) há sempre uma tensão própria do programa, entre o que é actividade 

agrícola e o que é a nova actividade enquanto habitação. Um e outro querem avançar. 

O pátio projectado é fulcral para um equilíbrio.”95 Este novo volume sensivelmente 

implantando, cria uma espécie de pátio que estabelece uma forte relação com a 

paisagem, desenvolvendo-se formando um “U” com o antigo armazém. Esta nova 

volumetria passa agora a ser a casa, respondendo com maior facilidade as 

comodidades pretendidas e desenvolve-se seguindo um percurso em galeria, que serve 

de ligação às variadas áreas, tanto as íntimas como as sociais. A ligação ao edifício pré-

                                                 
94 - Siza, Álvaro (2009a) - “Entrevista ao arquitecto Álvaro Siza Vieira, Agosto 2009”, em “Reabilitar para 

habitar” de Mafalda Trindade, p.81. 
95 - Ibidem, p.84. 
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existente, “o antigo armazém”, dá-se por intermédio de uma antecâmara envidraçada, 

que estabelece um subtil e sensível contacto entre os dois edifícios, mas sem estes se 

tocarem fisicamente. Apesar de não se apresentarem com a mesma materialidade, 

funcionam num contraste entre harmonia e afirmação, parecendo que sempre ali 

estiveram, “(...) faz parte da mesma família, parece que já estava ali, mas não é uma 

repetição, os materiais são diferentes. (...) As paredes exteriores são revestidas a 

madeira, tem portadas de madeira. Os buracos dos vãos já não são buracos negros nas 

construções anteriores. Existe uma continuidade material, muro e portada. Não há uma 

repetição, há um esforço de aproximação.”96     

 

                                                 
96 - Ibidem, p.82. 

Ilustração 75 – A relação entre o antigo armazém, à direita, e a nova afirmação arquitectónica 

(Malagamba, 2003)  
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Ilustração 76 - Planta do antigo armazém e o novo edifício, alçado. (El Croquis) 

 
 

Nesta proposta foi possível que três diferentes actividades pudessem coexistir, num 

único espaço, no qual estas se ligam ou separam através de dois pátios. Assim cada 

actividade desempenha a sua função específica sem interferir, de certa forma, na 

liberdade das outras. A ideia primordial desta intervenção, para além da construção de 

novos edifícios utilizando novos materiais e originando, novas utilizações, é permitir que 

este complexo agrícola continue a ser lido como um só e que continue a desenvolver a 
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sua principal função, numa relação tão genuína e identitária para com o lugar. É esta 

relação que mantém vivo aquele complexo sobre aquela característica paisagem, 

possibilitando o homem de habitar nela. Nesta proposta de reconversão das 

preexistências é mantido apenas o limite exterior, paredes e coberturas tradicionais, 

repensando o seu espaço interior. Houve o cuidado em respeitar os vãos, os 

condicionamentos do programa, a manutenção da actividade agrícola, garantindo as 

condições necessárias a esta actividade e à sua relação com o núcleo construído.  

 
Esta proposta teve como principal objectivo garantir um equilíbrio situado entre a forma 

e a função, previligiando a qualidade espacial, assim como a forte relação entre o interior 

e o exterior, remetendo essa anlogia às Villas Palladianas e o seu enquadramento na 

paisagem. O projecto assume a sua inerente ligação à história, à memória e à tradição 

do lugar, mas também expressa a sua vontade de se modernizar, realizando para tal, 

uma análise crítica às pré-existências, com a intenção de estabelecer um diálogo, 

situado entre a permanência e a transformação, o que confere à intervenção um 

agradável contraste entre as suas variadas ambiências.     

 
 

 
 
 
 

Ilustração 77 – Maqueta da intervenção. (El Croquis)  
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3.2.5 PROPOSTA DE RECONVERSÃO DE UM ANTIGO LAGAR NUMA 

CASA/GALERIA 

 
“A beleza das ruínas? O não servirem já para nada. A doçura do passado? O recordá-
lo, porque recordá-lo é torná-lo presente, e ele nem o é, nem o pode ser – o absurdo, 

meu amor, o absurdo.”97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 - Soares, Bernardo in Livro do Desassossego, Edição Richard Zenith, Assírio e Alvim, 2003, p. 308. 

Ilustração 78 – Detalhe da pré-existência. (Ilustração nossa) 
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Este caso de estudo demonstra a abordagem e a interpretação, adquiridos pelo autor 

da presente dissertação no decorrer desta temática de investigação e revela-se como 

uma proposta que explora um “caminho de atuação” sobre uma ruína pré-existente. As 

suas variadas condicionantes e o seu valor plástico, constituem-se como as principais 

motivações e referências do autor, relativas à temática da intervenção nas pré-

existências, procurando estabelecer um diálogo situado entre a memória e a inovação. 

Para tal, o arquitecto deve ser um intérprete do “genius loci”, o espírito do lugar, no 

sentido de apreender e compreender a essência do contexto de intervenção e assim 

fazer a sua própria e sustentada interpretação, baseada na procura de soluções para 

as existentes lacunas e também na capacidade de conjugar as necessidades 

programáticas com os processos de restauro, de maneira a adequar e materializar uma 

proposta que tem o intuito de conservar as memórias de um lugar. Afirmando-se como 

memória e herança de um passado, as valorosas pré-existências não se constituem de 

um pressuposto de verdade dogmática e imutável, não bastando apenas ser 

respeitadas, mas também questionadas e reinterpretadas, quando necessário, na 

procura de soluções validas para as suas falhas, permitindo que estas se adaptem e 

modernizem de acordo com o contexto da atualidade, assumindo deste modo um 

pretexto de reflexão entre a permanência e a transformação.  

 

3.2.5.1 CONTEXTO HISTÓRICO E LOCUS DA INTERVENÇÃO 

 
A Azinhaga, também conhecida como Azinhaga do Ribatejo, é uma freguesia 

portuguesa do concelho da Golegã e do distrito de santarém, situando-se na fértil região 

de várzeas que caracteriza o concelho de Golegã, abundante em searas, olivedos e 

pastagens, culturas típicas do Ribatejo. O documento mais antigo onde consta a 

referência à Azinhaga remonta aos primórdios da nacionalidade portuguesa num foral 

concedido por D. Sancho II. Porém o nome é de origem Árabe - “az-zenga”, que significa 

caminho estreito - evidenciando a presença árabe neste lugar em momento anterior ao 

da fundação do reino de Portugal. Situada perto da foz do rio Almonda, o 

desenvolvimento da Azinhaga acompanha o sentido natural deste rio em direção ao rio 

Tejo, devendo o seu crescimento a atividades como a agricultura e pastorícia. Esta 

localização potenciou o aproveitamento dos rios, no apoio as atividades económicas 

locais, designadamente o comércio de bens e o consequente transporte dos mesmos 

entre as margens de ambos os rios e sobretudo o seu escoamento para a capital. Nos 

finais do seculo XVIII, a Azinhaga, já com cerca de 1500 habitantes, apresentava 

bastante prosperidade e desenvolvimento assegurados por grandes quintas e 
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propriedades. Esta rica e próspera região ainda hoje detém das maiores casas agrícolas 

do Ribatejo.98  O seu território é constituído por grandes quintas e terrenos agrícolas, os 

quais são compostos por diversos edifícios de apoio as suas actividades, 

designadamente celeiros, adegas, lagares entre outros. Com a evolução do tempo, 

muitas das quintas foram sendo repartidas e perderam a sua extensão. De acordo com 

as necessidades sentidas foram surgindo novos arruamentos, que integraram os 

referidos edifícios de apoio num contexto urbano. Estes continuaram a ser usados para 

as mais diversas finalidades, alguns mantendo a função original, outros foram sendo 

reconvertidos e ou integrados em habitações. O reaproveitamento e integração destes 

edifícios tem permitido a permanência de muitos deles. Situado num local de referência, 

equidistante a escassos metros do rio Almonda e do largo de maior renome da 

Azinhaga, o objecto de estudo tem por base as ruínas de um antigo celeiro e Lagar, que 

apresenta duas frentes de rua. O edifício apresenta-se bastante degradado e sem 

cobertura, onde apenas as envolventes e grossas paredes em pedra se continuam a 

assumir como elementos configuradores do espaço e que justificam a premissa desta 

intervenção, ao manter e reabilitar a memória do edificado. A sua importância é 

valorizada enquanto marco arquitectónico regional e local, com o natural encanto e 

rusticidade que o caracterizam e o contextualizam com a envolvente onde está inserido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
98 - Informações recolhidas e adaptadas, disponíveis em WWW: <URL: 
https://www.freguesiadeazinhaga.pt/resenha-historica>. 

Ilustração 79 - Malha urbana da freguesia de Azinhaga, com a localização do 
local de intervenção, representado com mancha a negro. (Ilustração nossa) 
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Ilustração 80 - Fotomontagem da malha urbana da freguesia de Azinhaga, com a localização do local de 
intervenção, representado com mancha a negro. (Ilustração nossa) 
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3.2.5.2 A PRÉ-EXISTÊNCIA – FOTOS E DESENHOS DO EXISTENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustração 81 - Fotomontagem e Planta de localização do local de intervenção. 

(Ilustração nossa) 
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O objecto de estudo concentra-se nesta pré-existência, que outrora serviria como 

edifício de índole agrícola, um antigo Lagar e celeiro, hoje encontra-se como uma triste 

ruína. Assim quis o destino que, tal como este e em muitos outros edifícios do passado, 

após sucessivos acontecimentos e mudanças nas mentalidades, como consequência 

do passar dos tempos, esta e muitas outras edificações foram sendo consecutivamente 

negligenciadas, em prol de novas edificações mais modernas e tecnológicas, no sentido 

de garantirem um melhor funcionamento e comodidade, o que se compreende, porque 

com a evolução temporal, os pequenos negócios tradicionais e familiares foram sendo 

gradualmente extintos e ou substituídos por empresas de maior dimensão na resposta 

ao crescente consumismo, e este lagar não foi exceção, por consequência do tempo e 

abandono de certas actividades relacionadas à sua anterior função, foi caindo no 

esquecimento. Apesar de toda a instabilidade decorrente do passar dos anos, ainda se 

podem encontrar vestígios de memórias passadas, quer sejam nas paredes, quer ao 

seu redor, elementos que relatam os seus “fantasmas”, num tom de sussurro, 

conseguindo, só ser ouvidos pelos mais observadores e atentos que por la passarem. 

Esta pré-existência urge, portanto, de ser intervencionada, para que continue a ter a sua 

integridade salvaguardada, como um marco da “antiga” memória, que sempre se 

conheceu da Azinhaga, uma vez que são já vários anos ao abandono, exposta às mais 

variadas ações externas.  

 
 

Ilustração 82 – Foto do local, fachada sul. (Ilustração nossa) 
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Localizada num local de referência da freguesia da Azinhaga, esta ruína, privilegia de 

um contexto situado entre o urbano e o rural. Urbano, devido à integração na malha 

urbana, e rural, porque está localizada praticamente no limite da freguesia, dispondo de 

uma vista para os campos agrícolas que tanto caracterizam a paisagem ribatejana. São 

por isso várias as características e motivações que seduziram os actuais proprietários, 

que ao receberem esta ruína, como uma herança familiar, prontamente decidiram agir, 

travando o seu lento e tortuoso desaparecimento, aproveitando o que restava das 

antigas memórias para idealizarem o seu refúgio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustração 83 – Interior da ruína e detalhe do vão da fachada sul. 
(Ilustração nossa) 
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Ilustração 84 – Fachada poente e a azinhaga entre os dois edifícios. 
(Ilustração nossa) 
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Ilustração 85 – Composição de detalhes da pré-existência. (Ilustração nossa) 
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ÁREA DO TERRENO = 485.53 m2 / ÁREA DE IMPLANTAÇÃO = 289.00 m2 / ÁREA DE COBERTA = 
289.00 m2 / ÁREA DESCOBERTA = 196.53 m2 
1 - LAGAR - 289.00 m2 / 2 - TANQUE DE ÁGUA INTERIOR - 7.80 m2 / 3 - LOGRADOURO - 189.07 m2 / 
4 - TANQUE DE ÁGUA EXTERIOR - 22.57 m2 / 5 - CALDEIRA - 5.85 m2 

 
 

Ilustração 86 – Planta do existente. (ilustração nossa) 
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Ilustração 87 – Alçados e corte do existente. (Ilustração nossa) 
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Ilustração 88 – Cortes e alçado do existente. (Ilustração nossa) 
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3.2.5.3 O PROGRAMA 

 
 

“Quando se faz um edifício, há forçosamente um programa com condicionantes que 

temos que admitir. Esses são aliás pontos de apoio necessários. Não trabalhamos 

no vazio, não é verdade? Mas quando as questões de função começam a ser 

resolvidas, começam a aparecer ideias de forma [...]”99(Siza, 2009, p.210.) 

 

 

 
A proposta de reconversão de um antigo Lagar numa Casa/Galeria, situado na freguesia 

da Azinhaga, surge como resposta a um conteúdo programático definido pelos clientes, 

no sentido de preservar e valorizar a ruína existente, tendo com principal elemento a 

intervir as grossas paredes de pedra. Na intervenção a realizar, tal como a designação 

Casa/Galeria indica, pretende-se conjugar as comodidades de uma habitação com um 

espaço expositivo e de trabalho, ligado ao ofício das artes da pintura e escultura. É 

também necessário destacar, que estes dois espaços têm de conseguir funcionar como 

um todo, e em determinadas exceções têm de poder funcionar de maneira 

independente. Esta foi a temática imposta pelos clientes, um casal de artistas que 

pretende um refúgio, longe da agitação da cidade, que tanto os inquieta, privilegiando 

uma mudança para um contexto rural, mais perto das suas origens. Assim a proposta 

tem como intenção relacionar estas condicionantes com a pré-existência, uma herança 

de família cuja memória é fundamental valorizar.  

 

 

3.2.5.4 ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO – A TENSÃO ENTRE A MEMÓRIA E A 

INOVAÇÃO 

 
 

“[...] Projectar, planear, desenhar, não deverão traduzir-se para o arquitecto na criação 

de formas vazias de sentido, impostas por capricho da moda ou por capricho de qualquer 

outra natureza. As formas que ele 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.”100 

(Távora, Fernando, 1993) 

 
 

                                                 
99 - Siza, Álvaro (2009) - “Álvaro Siza: Uma questão de medida”, Casal de Cambra: Caleidoscó¬pio, pág 
210. 
100 - Távora, Fernando (1993) in Teoria Geral da Organização do espaço. Arquitectura e Urbanismo. A 
Lição das Constantes, Porto: FAUP Publicações. 
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A Casa-Galeria surge como resposta a um conteúdo programático previamente definido, 

tendo sido tomada uma estratégia de intervenção na ruína, com o intuito de estabelecer 

um diálogo entre a permanência e a transformação. Esta estratégia procura um 

equilíbrio entre a forma e a função, compreendendo os conceitos de tradição e inovação, 

conectando assim a história com a evolução, na procura de soluções que se integrem 

na identidade da pré-existência e que abranjam as contemporâneas comodidades do 

habitar. A proposta de intervenção propõe uma organização espacial, multifuncional, 

com diferenciadas espacialidades volumétricas. O espaço foi configurado tendo por 

base a importância assumida pelos elementos construídos, nomeadamente as paredes 

em pedra da região, assumindo-se estas como o principal elemento compositivo a 

preservar, onde sobressaem os tão característicos vãos de portas e janelas guarnecidos 

por elementos cerâmicos de barro vermelho como moldura, evidenciando a linguagem 

arquitectónica caracterizadora da região, onde o antigo Lagar se insere. 

 
 

Ilustração 89 – Desenho de estudo. (Ilustração nossa) 
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A estratégia de intervenção desenvolve-se tendo por base as grossas paredes 

existentes e o seu valor inegavelmente plástico, o que confere uma condição singular e 

um limite desafiante à intervenção na ruína. Numa primeira instância definiu-se o locus 

das várias temáticas do conteúdo programático, dividindo-se o espaço em zonamentos, 

destacando-se a zona de trabalho, a zona do habitar, um pátio de comunhão e por fim 

a área de lazer exterior, situada fora dos limites da ruína. Partindo do pressuposto que 

teria de haver uma separação entre a área do habitar e a área de trabalho, deu-se 

destaque ao espaço expositivo, que se desenvolve ao longo das duas frentes de rua e 

para além de cumprir com a sua função, serve de circulação e distribuição entre as duas 

áreas primordiais do projecto, visto que para se entrar na zona do habitar e na zona de 

trabalho, tem forçosamente de se passar pela galeria o que lhe confere a condição 

pretendida de poder funcionar em conjunto ou em separado. Garantindo a principal 

imposição do programa, optou-se por integrar um pátio central, entre as duas principais 

áreas, destacando-se como um espaço de comunhão, possibilitando uma forte relação 

entre o interior e o exterior e um contacto directo com a ruína pré-existente. Esta opção 

de intervenção permite que todo o conteúdo programático se desenvolva dentro das 

ruínas pré-existentes e estabelece um diálogo constante entre a permanência e a 

transformação, visto que a ruína é encarada como o limite dominante da construção.   

 
Ilustração 90 – Desenho de estudo do interior, proposta. (Ilustração nossa) 



Diálogo entre a permanência e a transformação: intervir na pré-existência 

Rafael Silva Aparício                                                                                                                            154 

A zona do habitar, onde se situam todas as zonas íntimas, apresenta algumas 

particularidades, das quais, apresentando-se parcialmente no seu interior, a uma cota 

mais elevada, (condição essa que se pretende manter), e estende-se ao exterior 

encostando-se a um edifício anexo, criando um espaço exterior muito estreito, esta é a 

mais singular e talvez a mais simbólica das particularidades do edifício, a presença 

desta zona estreita, uma “azinhaga”, cuja designação se diz ter dado origem ao nome 

da vila. O que confere ao edifício um papel de extrema importância no contexto 

identitário da freguesia da Azinhaga, e para tal cabe à intervenção, o respeito e 

salvaguarda necessários, para que esse mito urbano não caia no esquecimento. Na 

proposta de intervenção, este volume assume-se como uma analogia, com cobertura 

tradicional de duas águas devolvendo a memória da cobertura original e integrando-se 

deste modo no contexto dos edifícios contíguos existentes, enfatizando assim o 

seguimento da rua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustração 91 – Esquiços do local. (Ilustração nossa) 



Diálogo entre a permanência e a transformação: intervir na pré-existência 

Rafael Silva Aparício                                                                                                                            155 

A intervenção na zona de lazer exterior, localizada a nascente e fora dos limites da ruína, 

fica marcada pela introdução de um pódio, como um prolongamento da cota interna 

mais elevada da suíte principal, testemunhando uma vez mais a relação do interior para 

o exterior, e evidenciando a presença de duas elevações, criando assim um pequeno 

nicho complementar exterior, para além dos consequentes arranjos exteriores o outro 

momento de destaque é a reabilitação de um antigo tanque, que se pretende deixar em 

pleno funcionamento e sem perturbar a existente árvore, revelando a sempre agradável 

relação e contacto com a água, possibilitando uma experiência transcendente e 

complementar ao espaço.    

 

A zona de comunhão, marcada pelo pátio, como foi anteriormente referida, caracteriza 

esta intervenção de várias maneiras, não só por permitir um espaço de união 

complementar, às zonas íntimas e atelier de pintura e escultura, prolongando os vários 

espaços para o exterior, mas também, permitindo criar uma separação física ao nível 

da cobertura, evidenciando a separação entre os dois diferentes volumes da cobertura, 

identificando-se ao nível das paredes pré-existentes, assinalando uma quebra notória 

entre o volume da analogia, com um novo volume que se destaca por demonstrar uma 

nova abordagem arquitectónica. Neste novo volume, e motivado pela relação que 

partilha com a rua do miradouro, a qual lhe deve o nome, localiza-se o miradouro, que 

é marcado pela nova afirmação arquitectónica, onde é visível um novo gesto de 

transição para com a contemporaneidade.  

Ilustração 92 – Esquiço da proposta. (Ilustração nossa) 



Diálogo entre a permanência e a transformação: intervir na pré-existência 

Rafael Silva Aparício                                                                                                                            156 

Este volume identifica-se por estar pousado sobre as paredes pré-existentes, e na sua 

concepção, foi dada particular importância à implementação de uma sala complementar 

de estar e trabalho, um mezanino, situado a uma cota superior à galeria e ao atelier de 

pintura e escultura, esta nova sala, privilegia de uma melhor exposição solar. Este 

espaço está apto a cumprir uma alternativa ao “trabalho em casa”, que surge quase 

como uma necessidade, face às profundas alterações impostas pela pandemia do 

“covid19” podendo servir de escritório, possibilitando um espaço agradável tanto para o 

trabalho, e também como uma sala de estar, privilegiando de uma vista desafogada, 

tanto para o rio Almonda, como para uma vasta planície de campos agrícolas.  

 

A pandemia “covid19” originou uma forçada e necessária introdução de um novo método 

de trabalho, nomeadamente o trabalho em casa, algo que já existe há alguns anos, mas 

com relativamente muito poucos praticantes face ao trabalho presencial101. Mas tudo 

mudou com a pandemia que ainda vigora, houve uma necessidade forçada de se mudar 

estes crescentes hábitos dos últimos anos, e foi com o teletrabalho que se proporcionou 

a salvaguarda de parte da economia, que foi gradualmente desabando desde o final de 

2019 e que atingiu fortemente todo o mundo em 2020, esta forte crise económica e 

social, levou a uma mudança no paradigma do trabalho em praticamente todas as áreas 

que não são essenciais de trabalho presencial, quase na totalidade das empresas foi 

adotado o trabalho à distancia como a solução possível de se manterem no ativo. Neste 

sentido as “zonas de trabalho” e escritórios em casa, tornaram-se elementos 

imprescindíveis no quotidiano das habitações, como consequência dos elevados 

períodos de confinamento necessários para o controlo da pandemia. É certo que o que 

a pandemia alterou é em grande parte para assim permanecer no futuro, e com este 

grande impacto, a grande maioria das pessoas se questionou, se tinham de facto as 

condições necessárias para trabalharem à distância nas suas habitações, onde muitas 

delas tiveram de fazer um esforço extra para que pudessem trabalhar apesar de não 

terem as condições para tal. Portanto esta mais do que certo, que ter uma área de 

trabalho nas habitações passou a ser fundamental no planeamento de uma nova 

habitação, esta mudança no quotidiano, vai obrigar a que se passe mais tempo em casa 

e para tal estes locais específicos para trabalhar devam ser planeados para que se 

integrem de modo natural e não forçado nas habitações, criando espaços que convidem 

ao trabalho e apelem à criatividade. 

 
 
 

                                                 
101 - Trabalho presencial, esse, que devido ao rápido crescimento de muitas empresas, na necessidade de 

acompanhar a demanda associada ao aumento do consumismo, obrigou muitas empresas a instalarem-se 
em edifícios de maior dimensão, para poderem acomodar um maior número de trabalhadores. 
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1 - ENTRADA/CIRCULAÇÃO/GALERIA - 17.53 m2 / 2 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA SOCIAL - 3.76 m2 / 3 - ÀREA 
TÉCNICA - 4.67 m2 / 4 - COZINHA - 8.96 m2 / 5 - SALA DE ESTAR/JANTAR - 27.56 m2 / 6 - CIRCULAÇÃO - 4.00 m2 
/ 7 - QUARTO - 15.67 m2 / 8 - I.S PRIVATIVA - 4.00 m2 / 9 - QUARTO DOS PROPRIETARIOS - 18.07 m2 / 10 - I.S 
PRIVATIVA - 4.78 m2 / 11 - ESPAÇO EXPOSITIVO/GALERIA- 28.20 m2 / 12 - ENTRADA NOBRE DA GALERIA - 10.46 
m2 / 13 - ZONA DE ÁGUA - 5.50 m2 / 14 - APROVEITAMENTO/ARRUMAÇÃO - 3.20 m2 / 15 - ATELIER/GALERIA - 
31.15 m2 / 16 - PÁTIO DE COMUNHÃO - 48.54 m2 / 17 - JARDIM - 51.00 m2 / 18 - TANQUE PRÉ-EXISTENTE - 22.57 
m2 / 19 - PÓDIO COM DUCHE EXTERIOR - 9.60 m2 / 20 - ZONA EXTERIOR E PARQUEAMENTO - 29.00 m2 / 21 - 
MEZANINO/ÁREA DE TRABALHO - 30.85 m2 / 22 - MIRADOURO - 20.68 m2 / 23 - AZINHAGA - ZONA EXTERIOR 
ESTREITA - 7.10 m2 

Ilustração 93 – Planta da proposta, piso 0. (Ilustração nossa) 
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1 - ENTRADA/CIRCULAÇÃO/GALERIA - 17.53 m2 / 2 – INSTALAÇÃO SANITÁRIA SOCIAL - 3.76 m2 / 3 - ÀREA 
TÉCNICA - 4.67 m2 / 4 - COZINHA - 8.96 m2 / 5 - SALA DE ESTAR/JANTAR - 27.56 m2 / 6 - CIRCULAÇÃO - 4.00 m2 
/ 7 - QUARTO - 15.67 m2 / 8 - I.S PRIVATIVA - 4.00 m2 / 9 - QUARTO DOS PROPRIETARIOS - 18.07 m2 / 10 - I.S 
PRIVATIVA - 4.78 m2 / 11 - ESPAÇO EXPOSITIVO/GALERIA- 28.20 m2 / 12 - ENTRADA NOBRE DA GALERIA - 10.46 
m2 / 13 - ZONA DE ÁGUA - 5.50 m2 / 14 - APROVEITAMENTO/ARRUMAÇÃO - 3.20 m2 / 15 - ATELIER/GALERIA - 
31.15 m2 / 16 - PÁTIO DE COMUNHÃO - 48.54 m2 / 17 - JARDIM - 51.00 m2 / 18 - TANQUE PRÉ-EXISTENTE - 22.57 
m2 / 19 - PÓDIO COM DUCHE EXTERIOR - 9.60 m2 / 20 - ZONA EXTERIOR E PARQUEAMENTO - 29.00 m2 / 21 - 
MEZANINO/ÁREA DE TRABALHO - 30.85 m2 / 22 - MIRADOURO - 20.68 m2 / 23 - AZINHAGA - ZONA EXTERIOR 
ESTREITA - 7.10 m2 

Ilustração 94 – Planta da proposta, piso 1. (Ilustração nossa) 
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Ilustração 95 – Planta de cobertura da proposta. (Ilustração nossa) 
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Ilustração 96 – Alçados da proposta. (Ilustração nossa) 
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Ilustração 97 – Cortes da proposta. (Ilustração nossa) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Uma vez que a sociedade moderna tem vindo progressivamente a ajustar os seus 

interesses e a mudar os seus guiões na procura de um sentido de existência, baseado 

exclusivamente na inovação e no progresso tecnológico, em que as partes estruturantes 

da memória são influenciadas pela progressiva alteração e transformação dos sistemas 

referenciais de espaço/tempo em prol de uma satisfação assente apenas no valor da 

novidade. Sendo este o primeiro rastilho que envolve a problemática deste estudo, 

podemos constatar que esta tendência centrada apenas no futuro é, 

consequentemente, inimiga do passado, que se tenta esquecer a todo o custo. Esta 

visão configura uma grave crise social e identitária, que se alastra inevitavelmente à 

arquitectura e ao seu “modus operandi”. Neste sentido podemos concluir que a 

memória, individual e colectiva, é uma garantia da identidade de um “locus” e permite 

acompanhar a evolução da arquitectura no tempo e no espaço. Assim, todo o edificado 

que detenha princípios identitários de valor constitui-se como parte integrante da nossa 

cultura, quer seja nacional ou regional, e é essa identidade que nos faz ter um 

sentimento de pertença a um determinado lugar e que nos distingue doutras culturas e 

civilizações.   

 

Assume-se, então, a temática da pré-existência como um método de aprendizagem, no 

sentido em que é através dela que podemos debruçar-nos sobre a história e cultivar os 

nossos conhecimentos sobre o passado arquitectónico, tornando assim possível a 

transmissão dessas riquezas às futuras gerações e evitando o seu esquecimento. 

Relativamente à importância do conhecimento sobre o passado no contexto da 

atualidade, Nicola Di Battista, afirma que “Ser contemporâneo do próprio tempo por si 

só não é suficiente, e é por isto que é necessário aprender a lição do passado.” (Battista, 

1999, p. 11)  

 

A presente dissertação pretende evocar uma atitude interventiva e sustentada no 

edificado pré-existente em que se propõe encarar o passado das valorosas pré-

existências, não como um fim de ciclo, mas sim como uma oportunidade de lhe dar uma 

sequência e continuidade. Esta união entre dois momentos temporais, o passado e o 

presente, defende uma atuação que permite conciliar a memória com a inovação.  

 

Ao revelar-se como memória e herança de um passado, a pré-existência não se 

identifica como um pressuposto de verdade dogmática e imutável, a qual deve ser 
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respeitada, mas também questionada e reinterpretada, quando necessário, na procura 

de soluções válidas para as suas lacunas, assumindo-se como um pretexto de reflexão 

entre a permanência e a transformação. Seguindo o entendimento de Riegl, em que 

“renegar o novo por ser novo equivale a sacralizar o passado e negar à 

contemporaneidade sua própria história” (Riegl, 2013, p.110) a intervenção 

arquitectónica na sua proposição contemporânea deve ser capaz de coexistir e dialogar 

com as diversas camadas temporais que caracterizaram o locus onde esta se insere de 

maneira a não cair em nostalgias do passado ou em soluções simplistas e 

desinteressadas sem significado, sendo valorizada como uma afirmação histórica e 

artística do presente e enriquecendo artisticamente a experiência da paisagem. 

Defendendo o mesmo, Álvaro Siza refere: “Um sítio vale pelo que é, e pelo que pode ou 

deseja ser – coisas talvez opostas, mas nunca sem relação”.  

 

Seguindo este princípio, no primeiro capítulo deste estudo, optou-se por percorrer um 

caminho com um sentido de exposição e organização mais abrangente, com o objectivo 

de procurar as bases para uma intervenção integrada e sustentada, sendo para tal 

necessária uma atitude de análise e compreensão dos conceitos de memória, 

identidade, evolução, composição e crescimento das cidades e a ação do tempo e da 

natureza nas edificações, para se compreender de que maneira estas reflexões 

convergem para o “particular”, a pré-existência, questionando o porquê de atingir ou não 

a condição de ruína, com ou sem a manutenção do seu valor estético. É apenas uma 

questão de tempo até que eventualmente um edifício acabe por ceder perante a 

Natureza, existindo temporariamente um balanço entre a matéria e a resistência da 

criação humana. Quando um edifício adquire a condição de ruína, a estereotomia 

imposta pelo seu criador acaba por se desintegrar, apoderando-se dela a natureza, que 

lhe concede um novo motivo e a torna num novo lugar de vida de onde a anterior já 

desapareceu, adquirindo uma forma presente da vida passada.  

 

De que maneira estes vestígios do passado, que vão resistindo à ocupação da natureza 

e à passagem do tempo, podem ser vistos como matéria para uma nova construção 

arquitectónica? E o que poderá valorizar a sua identidade, a sua memória, a sua história 

e a sua arquitetura? Estas são algumas das perguntas para as quais procuramos 

resposta, ao encontrarmo-nos diante de uma pré-existência, e cabe aos intervenientes 

analisá-las para garantir que sejam respeitados todos estes valorosos elementos e 

permitir a integração de uma nova afirmação arquitectónica que proponha uma união 

entre os tempos passados e a experiência do presente e se traduza num diálogo situado 

entre a permanência e a transformação. 
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Neste capítulo é ainda referido que o interesse em valorizar e preservar as memórias 

surge na Europa Ocidental a partir do final do século XV, com o rememorar e reavivar 

da cultura e pensamento Greco-Romanos. Até então o prestígio e esplendor destes 

vestígios - designadamente as ruínas - eram vistos como relíquias de uma civilização 

há muito desaparecida, evidenciando as constantes e avassaladoras mutações da 

passagem do tempo. Com a descoberta do tratado de Vitrúvio intensifica-se a 

importância de se aprender com os exemplos do passado. Aprender com a história da 

arquitectura é assim um importante caminho a seguir, visto que revisitando o passado 

permite reconhecermo-nos no presente e assim projetarmo-nos no futuro. O que nos 

ensinam, então, as ruínas do passado? 

 

A cultura avança de mãos dadas com o conhecimento, como tal os arquitectos mais 

cultos procuram aprender com os feitos arquitectónicos do passado e de que maneira 

estes contribuíram para que a arquitectura fosse encarada como uma profissão, que, 

para além da estética, teria de responder às necessidades dos seus ocupantes.  

 

As pré-existências que renegam à efemeridade comportam um valor histórico, cultural 

e social e, tendo em conta a sua localização, assumem uma continuidade na medida 

em que perpetuam a sua identidade patrimonial, quer em espaço urbano quer em 

espaço rural. Esta tomada de consciência sobre a importância da análise directa das 

arquitecturas do passado corresponde ao início de atitudes e movimentos que visavam 

a preservação patrimonial, conscientes da necessidade de se conservarem as referidas 

obras. Nas palavras de Alberti: "Por vezes não consigo deixar de me revoltar, ao ver 

como, por causa da negligência - para não usar uma expressão mais forte: poderia ter 

dito avareza - de uns, se degradem monumentos que, pela sua excelência e esplendor, 

foram respeitados até pelo inimigo bárbaro e louco, ou que mesmo o tempo, tenaz 

destruidor, os teria deixado perdurar eternamente." (Alberti, p. 868-870)  

 

O segundo capítulo representa a convergência dos conceitos anteriormente referidos, 

remetendo para as atitudes interventivas que foram surgindo a partir do século XVIII 

com a crescente necessidade de valorizar a pré-existência e o seu valor estético, assim 

como os valores identitários que tanto caracterizam e identificam os lugares e as gentes 

no tempo e no espaço. Com o consolidar da consciência na salvaguarda do valor 

patrimonial, histórico, identitário e artístico patente nas pré-existências, acentuou-se a 

problemática em torno da legitimidade de se intervir, ou não, nas edificações do passado 

e de que modo essa intervenção iria pôr em causa a integridade das mesmas. 
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No sentido em que as pré-existências se assumem como elementos configuradores do 

espaço construído, seja num contexto urbano ou rural, refletindo na arquitetura uma 

compreensão do mundo físico e social, em que o crescente interesse pelo valor estético 

das ruínas, dos fragmentos e relíquias passadas tem influenciado e apaixonado 

sucessivas gerações de arquitectos e pensadores ao longo dos tempos. A questão de 

intervir na ruína originou e desenvolveu diversas posições, muitas vezes contraditórias: 

as que lhe ditavam um fim de ciclo, quando já não haveria hipótese alguma de a 

preservar, renunciando a qualquer tentativa de restauro “a sua última hora soará 

finalmente, mas que soe aberta e francamente, e que nenhuma substituição desonrosa 

e falsa a prive das honras fúnebres da memória.” (Ruskin, 1987, p.184.); e num sentido 

completamente contrário surgiam também as teorias que defendiam a sua parcial ou 

total recuperação, “em tais circunstâncias, o melhor é colocarmo-nos no lugar do 

arquitecto primitivo e imaginar o que ele faria, se, voltando a este mundo, lhe 

apresentassem os programas que a nós nos propuseram.” (Le-Duc, 1866, p.31) 

 

Desta problemática destaca-se o aguerrido conflito que marca o século XIX, decorrente 

das duas correntes antagónicas ligadas à atuação em edifícios de valor histórico. Por 

um lado a doutrina anti-intervencionista, liderada por John Ruskin, defendendo a 

manutenção da traça original dos monumentos e manifestando-se abertamente contra 

a sua instrumentalização, renunciando à alteração da forma e da materialidade. Por 

outro lado a doutrina Intervencionista, protagonizada por Viollet-le-Duc, mostrando-se 

favorável à intervenção, focando-se no conceito de estilo ao propor a recuperação 

desses edifícios, tendo em conta a compreensão das suas características físicas, da 

sua linguagem e a relação com um determinado momento histórico, de maneira que se 

possa reconstruir as partes que já não existem com fidelidade ao contexto da época a 

que pertence e, com a introdução de novas materialidades que acompanhem a 

evolução, elaborando uma arquitectura moderna e adequada ao século XIX. É 

importante ressalvar que apesar de contraditórias, ambas as ideologias possuíam 

pontos basilares e demonstravam a crescente preocupação pela valorização artística 

dos monumentos, pelo que, consequentemente, ambas as teorias influenciaram 

diversas gerações de arquitectos que as sucederam, servindo de base a outras teorias, 

algumas das quais possuíam pontos de equilíbrio e possibilitaram uma comunhão e um 

diálogo entre ambas as ideologias, destacando-se a posição de Camillo Boito ao instituir 

a noção de ruptura entre os tempos históricos e os tempos modernos, através de uma 

diferenciação assumida entre ambos, permitindo o diálogo e a coexistência do antigo 

com o novo e garantindo que, assim, fosse assegurado o contributo histórico das 

distintas épocas e a sua respectiva autenticidade.  
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As teorias de Giovannoni, baseadas nas ideias de Camillo Boito, representam as bases 

da fundação das cartas e recomendações internacionais, originando a Carta de Roma 

(1931), a Carta de Atenas (1933) e posteriormente a Carte de Veneza (1964). As teorias 

de Giovannoni, aliando-se as doutrinas que lhe sucederam, assumiram um papel 

fundamental na consolidação e criação dos organismos internacionais de salvaguarda 

do património arquitectónico, tais como a UNESCO, o IBI e o ICOMOS. 

 

Foi devido à urgência na recuperação das cidades destruídas durante a II Guerra 

Mundial, e em especial dos cenários de destruição de muitos monumentos históricos de 

relevante valor artístico e cultural, que surge a necessidade de renovação e inovação, 

face aos princípios de conservação e intervenção mínimos defendidos pela Carta de 

Atenas. Surge um paradigma de restauro com a introdução de novas materialidades e 

inovações tecnológicas, com vista a acelerar o ritmo das recuperações urbanas. Esta 

postura interventiva abriu as portas a um novo debate sobre o restauro arquitectónico, 

no qual se destaca Roberto Pane que defende uma visão de restauro baseada numa 

atitude crítica e criativa equidistante entre as dimensões estética e artística. Pane 

considerava que os conceitos de restauro científico propostos por Giovannoni eram 

sólidos e equilibrados e partilhava da opinião que os restauros devem evidenciar uma 

separação entre o antigo e o novo. Contudo, a análise crítica de Pane defende a 

individualidade subjacente a cada edificação na medida em que o arquitecto deve ser 

livre de expressar essa personalidade e a sua intervenção constituir um acto criativo.  

Cesare Brandi prossegue a ideologia do restauro crítico e defende que a materialidade 

deve ser preservada enquanto elemento constituinte da sua condição originária de modo 

a evitar a subversão do tempo histórico e a falsidade histórica e estética, mas permitindo 

futuras intervenções. Brandi dá primazia ao valor artístico, primordial em qualquer obra 

de arte, sem deixar de preservar a idade através da consciência histórica. Apesar de 

defender uma ideologia convergente com a de Roberto Pane, Brandi encara de maneira 

mais cautelosa a introdução das práticas modernas na disciplina do restauro. Ignasi de 

Solà-Morales associa o conceito de intervenção arquitectónica aos projectos que 

tenham por base qualquer acção que envolva a reutilização de uma pré-existência: 

conservação e restauro; rabilitação; ou reconversão. Qualquer adição deve integrar-se 

na envolvência e facilitar uma leitura contínua entre ambas as partes, criando harmonia 

e unidade. No entender de Morales, cada intervenção deriva de uma interpretação 

subjectiva do arquitecto que lhe confere uma individualidade no repensar da história. 

Solà-Morales refere que é a partir dos anos 60 do século XX, que se passa a impor e a 

verificar uma relação entre a arquitectura do passado e a sensibilidade contemporânea, 

potencializando uma convivência entre a permanência e a transformação. “É preciso 
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passar de uma atitude evasiva e cada vez mais distante, própria da proteção-

conservação, para uma atitude de intervenção projectual.” (Solà-Morales, 1985, pp. 26-

31) 

 

Morales destaca os prjectos de Grassi como um exemplo dessa relação entre o passado 

e o presente, pois a sua postura interventiva ligada a uma lógica de concepção e 

organização espacial estabelece uma analogia entre a pré-existência e a nova 

arquitectura, evidenciando a conciliação entre a memória e a inovação. Esta aceitação 

entre velho e novo é o culminar das diversas teorias e ideologias restauradoras 

derivadas do apaziguar entre as opostas doutrinas de Ruskin e Le-Duc. 

 

Posteriormente surgiram novas preocupações ligadas à relação do Homem com a 

natureza, incluindo no debate um ponto de vista mais ecológico e sustentável na prática 

da arquitectura, na tentativa de proteger o meio ambiente do crescimento desmedido 

das cidades, regulando a pegada ecológica através da redução da apropriação de mais 

território à natureza, e uma atitude restauradora na medida em que a reutilização do 

edificado, com a manutenção de grande parte da sua materialidade e volume 

construído, permite, para além de garantir a memória e a identidade dos locais, 

controlar, regular e condicionar positivamente as futuras construções, promovendo um 

crescimento sustentado e harmonioso como um importante legado para as novas 

gerações. Deste modo intervir no construído permite estabelecer um diálogo entre o 

passado e o presente, uma vez que a recuperação e a criação devem ser vistas como 

complemento e não como ruptura. Possibilitar uma comunhão entre as distintas épocas, 

promove uma atitude de equilíbrio e resiliência ao edificado e permite-nos revisitar o 

passado, reconhecermo-nos no presente e, assim, constituir as bases para melhor nos 

projetarmos no futuro.   

No terceiro e último capítulo centra-se a nossa atenção na atuação do arquitecto nas 

pré-existências, visto que é na prática que se torna possível testemunhar a comunhão 

entre o homem, a memória e a inovação. No sentido em que “[...] as ruínas representam 

para o arquitecto, de forma exemplar e enigmática a síntese artística mais furtuita e 

perfeita que pode resultar da colaboração entre o homem, o tempo e a história.” 

(Ustárroz, 1997, p.33) Podemos concluir que as pré-existências, para além do valor e 

testemunho histórico detêm um valor inegavelmente plástico e, desse modo, concedem 

motivações ao arquitecto, na procura de lhe dar uma nova vida e muitas vezes um novo 

motivo. E é na procura de se estabelecer um caminho interventivo sustentado que este 

capítulo se centra na análise de quatro casos de estudo e uma proposta complementar, 

como sejam: o Teatro de Sagunto de Giorgio Grassi e Manuel Portaceli; a casa de 
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Melgaço de Nuno Brandão Costa; a casa em Baião de Eduardo Souto de Moura; a Casa 

Van Middelem‐ Dupont de Álvaro Siza Vieira; e por fim a proposta de reconversão de 

um antigo lagar numa casa/galeria. Esta última procura demonstrar a interpretação, 

seguida de um consequente método de atuação assumido pelo autor da presente 

dissertação. É de ressalvar que nas intervenções, por mais importante que seja o gesto 

da nova afirmação arquitectónica, gesto esse que atribui singularidade à obra e à sua 

consequente experiência, de nada vale se não tiver um motivo, um pensamento e um 

conceito que o sustentem, uma vez que a arquitectura é feita para ser vivenciada. Nesse 

sentido, qualquer projeto tem de respeitar estas premissas e ter a capacidade de se 

adaptar às circunstâncias do tempo e do espaço, tendo em conta as necessidades dos 

utilizadores. Identificando-se o programa como a busca de respostas para uma 

determinada necessidade, é determinante “reconhecer a validade do pensamento 

intrínseco à formulação desse problema, no conjunto de princípios orientadores que se 

adota para solucionar as necessidades e requisitos funcionais.” (Oliveira, 2016)  

 

Mais que uma representação afetiva de um passado, as pré-existências concedem 

motivações e referências ao pensamento arquitectónico. Importa ressalvar que numa 

ação de intervenção em edificado pré-existente, o arquitecto, ao tornar-se o intérprete 

desse património, adquire conhecimento sobre a sua génese e composição, e é através 

dessa investigação que é possível determinar qual o seu valor histórico e artístico, e se 

realmente existe. É de salientar que o conhecimento não trata apenas de questões 

técnicas a partir de ferramentas e qualificações de que o arquitecto dispõe, mas é 

também uma importante ação crítica multidisciplinar, que apenas dará resultados 

válidos se os intervenientes tiverem à sua disposição esse conhecimento cultural, 

artístico e histórico. A História não só enriquece e valoriza a intervenção como também 

se assume como o elemento transitório entre a permanência e a transformação para 

uma nova composição arquitectónica. Deste modo ficou claro que não se trata de 

replicar métodos e padrões das arquitecturas do passado, mas sim apreender e 

compreender o contexto, de maneira a garantir uma intervenção integrada e justificada, 

conferindo veracidade à nova concepção. “Os instrumentos de reconhecimento do real 

chamam-se História, a arte de construir a transformação chama-se Arquitectura.” 

(Vieira, 2009) Seguindo este raciocínio, e no sentido de se garantir uma transformação 

arquitectónica lógica e coesa, valorizando a questão da memória, implica, não apenas 

um profundo conhecimento histórico, mas também a capacidade de discernir e 

compreender o fundamental do acessório. É importante assegurar que a transformação 

ponha particularmente em evidência tanto os aspectos de maior relevância histórica 

como os necessários. Neste caso, o arquitecto enfrenta um autêntico desafio, já que as 
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diversas condicionantes determinam um método de abordagem mais analítico e 

meticuloso e implicam o questionamento sobre o que preservar? O que destruir? O que 

transformar? Para que a sua conceção projectual se adeque às memórias do locus da 

intervenção e tenha capacidade de responder às expectativas dos seus utilizadores, 

cumprindo a função a que se destina a edificação. A real importância consiste em 

assegurar que a emoção, a memória, e a história subsistam no presente, através de um 

compromisso em prolongar um passado impossível de contornar, devendo para tal ser 

correctamente interpretado e projectado para o futuro. 
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