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APRESENTAÇÃO 

 

O lugar da memória na arquitectura contemporânea 

 

Pedro Miguel Rosa Pereira 

 

Projectar sobre o construído, alterando o aspecto do passado, de modo a conceber 

novos edifícios, inventar novos espaços adaptados a uma nova cultura, a uma nova 

modo de vida, é um exercício complexo em que entram em colisão diversos factores 

de ordem cultural.  

A conjugação de verbos como a conservação, preservação, reconstrução, 

recuperação, restauro, revitalização, ou renovação urbana, são utilizados num debate 

longo e controverso, entre os desejos de afirmação de uma linguagem contemporânea 

e o desejo de permanência dos valores do passado, que mesmo que obsoletos 

(técnico-tecnologicamente e culturalmente), ainda retêm qualidades que os destacam 

no presente. 

No desenvolvimento desta tese, vamos enquadrar possíveis acções sobre o edificado 

considerado histórico, explorando alguns exemplos contrastantes da reconstrução, 

reabilitação, e renovação urbana, nos exemplos da Cidade Velha de Varsóvia, dos 

Armazéns do Chiado, no Museu da Electricidade de Lisboa, e no CaixaForum de 

Madrid, centrando a premissa nas razões técnicas e culturais que levaram a um modo 

de abordagem à problemática dos projectos considerados, e os resultados dessa 

tomada de decisão. 

Para tal tomamos como imperativo o estudo sobre o modo de como o ser-coisa, se 

transforma em ser-monumento, e a sua classificação como património. Abordando a 

sua origem como fenómeno histórico e conceptual, e as repercussões que a sua 

existência influi na memória colectiva, e consequentemente na arquitectura 

contemporânea.  

 

Palavras-chave: arquitectura, património, monumento, memória, reabilitação, 

reconstrução, renovação urbana 



 



 

PRESENTATION  

 

The place of memory in the contemporary architecture 

 

Pedro Miguel Rosa Pereira 

 

Projecting on the built, changing the look of the past, in order to design new buildings, 

invent new spaces adapted to a new culture, a new way of life, is a complex exercise 

that collide various cultural factors. 

The conjugation of verbs such as conservation, preservation, reconstruction, recovery, 

restoration, revitalization, and urban renewal, are used in a long and controversial 

debate, between the desires of asserting a contemporary language and a desire to stay 

the values of the past, that even obsolete (technically- technologically and culturally) 

still retain qualities that stand out. 

In the development this thesis, we will fit possible actions on buildings considered 

historic, exploring some contrasting examples of reconstruction, rehabilitation and 

urban renewal, in the examples of the Warsaw Old Town, the Chiado Warehouses, in 

the Lisbon Electricity Museum, and the CaixaForum Madrid, focusing on the premises 

on which cultural and technical reasons, led to an approach to the problem of the 

projects considered, and the results of that decision. 

For this study we took as imperative on how to the being-thing turns into a being-

monument, and its classification as patrimony. Approaching its origin as a historical 

and conceptual phenomenon, and the repercussions that their existence influences the 

collective memory, and thus in contemporary architecture. 

 

Key words: architecture, patrimony, monument, memory, rehabilitation, reconstruction, 

urban renewal 
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1. INTRODUÇÃO 

Esta tese segue um desejo de aprofundar as questões levantadas quando do primeiro 

exercício do quinto ano, onde era requerido uma intervenção no conjunto edificado 

histórico da Trafaria, com destaque para uma intervenção no Forte da Trafaria. 

Existindo a possibilidade de intervenção no património histórico, desde logo fomos 

confrontados com a questão paradoxal, de como agir de modo a preservar o conjunto 

edificado de forma intacta, mas ainda assim transformá-lo de modo a poder suportar 

um estilo de vida contemporâneo. O histórico e o contemporâneo encontram-se assim 

no centro da actividade do projecto. 

À tentativa de responder a esta questão, outras se levantaram. Como e porquê pode 

um edifício, ou um conjunto urbano, ser considerado património, e qual a sua 

importância na sociedade actual? De onde provêm a necessidade, o culto, as leis que 

protegem determinados objectos assumidos como de importância cultural relevante? 

Qual é o processo de identificação e escolha de um edifício, de modo a transformá-lo 

em edifício-monumento-património? O que é um monumento? 

Como estratégia para responder às questões então postas e que aqui se retomam, 

começamos por descrever o que era a base teórica desta tese: o património, a 

memória e a cultura. Em seguida passaremos à análise de acções sobre o edificado 

considerado histórico, explorando alguns exemplos contrastantes de reconstrução, da 

reabilitação, e de renovação urbana através dos projectos da reconstrução da cidade 

velha de Varsóvia, da reconstrução do Chiado, do Museu da Electricidade de Lisboa, e 

do edifício CaixaForum-Madrid, centrando a atenção nas razões históricas e culturais 

que modelaram as premissas de abordagem à problemática desses projectos, e os 

resultados dessas tomadas de decisão. 

Começaremos por aferir o conceito de património e de monumento, contextualizando-

os, em que, devido à sua estreita relação e ambiguidade (ou subjectividade) do seu 

significado, serão enquadrados conjuntamente na sua perspectiva histórica e na sua 

significância. Neste contexto exploraremos também o tema da arte na arquitectura e a 

sua relação definidora no conceito de monumento. 

Após estabelecer o papel do património, por via da sua importância no plano cultural e 

social, e de reflectir sobre a classificação das intervenções possíveis, -quando 
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confrontados com o reconhecer e o agir sobre o património construído- passaremos ao 

tema da memória. Iremos procurar estabelecer a importância da memória 

confrontando-a com o património construído na cultura e na identidade da sociedade 

contemporânea, tentando definir as transformações culturais na sua relação com o 

espaço envolvente.  

Com base nas conclusões dos capítulos anteriores, estaremos habilitados para 

analisar os casos de estudo, estabelecendo a relação social, histórica e cultural, que 

determinaram a abordagem ao problema da intervenção no património, e o impacto 

das soluções escolhidas. 

No final, uma conclusão será agregadora das questões levantadas tendo-se a 

consciência do carácter dinâmico e da importância que o património e a memória têm 

quer para a sociedade em geral, quer para o arquitecto no seu exercício de cidadania 

que, no caso concreto, usa a memória construída como base fundamental para 

projectar.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. ORIGEM DO PATRIMÓNIO 

Examinaremos o problema da representação do património sob o ponto de vista dos 

valores a ele atribuídos. Convém definir, portanto, o sentido do termo património e de 

como será empregue na tese. Para tanto, é necessário também procurar a definição 

de monumento, do qual provém a génese do conceito de património. 

Património 

Património: herança paterna; bens que se herdaram dos pais ou avós; bens de família; 

zonas, edifícios e outros bens naturais ou materiais de determinado país que são 

protegidos e valorizados pela sua importância cultural; figurada riqueza. 

(Do latim patrimonĭu-, «idem») (Dicionário da Língua Portuguesa Porto Editora, 2012a). 

Segundo José Abreu (2003), a palavra património é formada por dois vocábulos greco-

latinos “pater” e “nomos”. A palavra pater significa chefe de família, ou no sentido mais 

amplo, antepassados. Também pode ser associado a bens, posses, ou heranças 

deixados pelos chefes ou antepassados de um grupo social.  

Essas heranças tanto podem ser de ordem material, como imaterial, um bem cultural 

ou artístico legado de um antepassado.  

 A palavra nomos origina-se do grego, refere-se a lei, usos e costumes relacionados à 

origem, tanto de uma família como de uma cidade. O nomos relaciona-se portanto 

com o grupo social. O património pode ser compreendido então, como o legado de 

uma geração ou de um grupo social para outro, como um bem ou conjunto de bens 

naturais ou culturais de importância reconhecida num determinado lugar, região, país 

ou mesmo para a humanidade que passam por um processo de tombamento (acto de 

guardar alguma coisa), para que sejam protegidos e preservados. 

O conceito de património relaciona, então, particularmente, entre um grupo 

judicialmente definido e certos bens materiais bastante concretos. 

Hoje o termo património alargou-se consideravelmente, passando a compreender não 

só bens materiais concretos, mas também bens imateriais (língua, mitos) ou mesmo 
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aspectos da natureza (paisagens, fauna, flora), e mais recentemente o próprio material 

genético (genoma humano). 

Património configura-se assim, a partir da noção de pertença e de legado. Dai que 

património é tudo aquilo que nos é individualmente ou colectivamente transmitido, e 

que nos responsabiliza a zelar pela sua transmissão. 

Assim, há um conceito de património abrangente que ultrapassa a esfera da 

arquitectura, mas onde a ideia de monumento surge de modo a orientar esta ideia 

geral para o campo específico da arquitectura. 

 
Monumento 

Monumento: construção ou obra de escultura destinada a perpetuar a memória de um 

facto ou de alguma personagem notável; edifício majestoso; obra digna de passar à 

posteridade; mausoléu; memória, recordação; [plural] documentos literários, científicos, 

legislativos ou artísticos; [plural] restos ou fragmentos materiais pelos quais podemos 

conhecer a história dos tempos passados. 

(Do latim monumentu-, «idem») (Dicionário da Língua Portuguesa Porto Editora, 

2012a). 

O que quer dizer a palavra monumento? De acordo com José Abreu (2003), 

“monumento é um nome que provém do latim monumentum, como designação de 

«monumento comemorativo»: um termo derivado do verbo monere que por sua vez 

exprime “uma atenção solicitada, um pensamento virado para o passado, mas também 

uma advertência para o futuro, uma monição contra o esquecimento”, radicando a sua 

origem etimológica na “raiz indo-europeia men, que designa todo o fenómeno de 

pensamento, e que se encontra em „mental‟, „mentira‟, „menção‟, „demência‟, 

„comentário‟...”. (Abreu, 2003, p. 1) 

Encerra, portanto, a palavra, um sentido duplo. Enquanto solicitação da atenção, 

monumento denota um carácter sensorial, eminentemente da ordem do visível dado 

por uma materialidade concreta. Por outro lado, enquanto acto de rememoração ou 

advertência, monumento denota um carácter mental, de foro, importa desde já 

assinalar, eminentemente intencional (Abreu 2003, p. 1). 
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Ou seja, de acordo com Françoise Choay, “a natureza afectiva do destino é essencial, 

não se trata de fazer verificar, de fornecer uma informação neutra, mas de excitar, pela 

emoção uma memória viva”, (2000, p. 16), chamando-se monumento a qualquer 

artefacto edificado por uma comunidade de indivíduos, para se recordarem, ou fazer 

recordar um acontecimento e ou existência, seleccionados e localizados de modo 

intencional, de modo a contribuir para manter e preservar, ou criar a identidade de 

uma comunidade.  

No entanto, essa função foi progressivamente sendo esbatida muito devido ao 

desenvolvimento, aperfeiçoamento e difusão de outras formas de memória construídas 

pelo Homem, tais como a escrita: “O perspicaz Charles Perrault encanta-se por ver 

desaparecer, devido à multiplicação dos livros, os constrangimentos que pesavam 

sobre a memória: hoje [...], não se aprende quase nada de cor, por que se tem 

naturalmente em casa os livros que se lê, a que se pode recorrer quando se tem 

necessidade, [...] do que fazendo fé na memória, como se fazia antigamente” (Choay, 

2000, p. 18). Hoje, com o advento da Internet, e das gigantescas bases de dados com 

informação disponíveis associados, é ainda mais evidente a adopção de uma memória 

virtual, de certo modo incomensurável. 

Existem vários tipos de monumento, assumindo uma grelha de classificação proposta 

por Régis Debray, nos Cahiers de Médiologie, nº 7, (apud Abreu, 2003, p. 12), em que 

os classifica pelo seu modo de criação ou adopção como tal, teremos então: o 

monumento como criação deliberada ou monumento-mensagem, (“O monumento-

mensagem reporta-se a um acontecimento passado. Ele começa na marmorária 

funerária (cipo, obelisco, jazigo, capela) e culmina no monumento comemorativo ou 

votivo. [...] ”) que foi caindo em desuso, sendo progressivamente transferido o fervor 

que os rodeavam (como veremos no decurso desta tese) para os monumentos 

históricos ou monumento forma, ou monumento não intencionado, assume que, 

(O monumento forma, é o herdeiro do castelo e da igreja. É talvez um palácio da 

justiça, uma gare, uns correios centrais, brevemente o «monumento histórico» 

tradicional. Seja um facto arquitectónico, civil ou religioso, antigo ou contemporâneo, 

que se impõe pelas suas qualidade intrínsecas, de ordem estética ou decorativa, 

independentemente das funções utilitárias ou do seu valor de testemunho. […]) 

e para os monumento-traço são assim definidos, 
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(O monumento-traço é um documento sem motivação ética ou estética. Não 

intencional, ele não foi criado para que as pessoas se lembrem dele, mas para ser útil, 

e não visa o estatuto de obra original e estética. […] Geralmente mais modesto ou 

prosaico que os precedentes, ele está ligado ao quotidiano, ao terreno, à «vida». Com 

um forte valor de evocação, de emoção ou de restituição)  

em que monumento-traço se refere ao ser-coisa, que foi transformado em ser-

monumento, ou seja, o monumento histórico não é desejado inicialmente como valor 

rememorativo, mas sim constituído a posteriori pelos olhares de uma comunidade, por 

ser depositário de valores estéticos1, ou pelo seu poder evocativo ou sugestivo de 

valores da antiguidade, que a comunidade deseja valorizar. 

Contexto Histórico de Património e o seu significado  

Desde sempre houve o interesse pela manutenção do património (objectos legados) 

no modo da recuperação ou manutenção da coisa tendo em vista a manutenção da 

sua funcionalidade, desde a reparação de instrumentos até às habitações. O prioritário 

não era preservar testemunhos históricos, mas sim reparar algo que deixou de exercer 

as funções para que foi concebido, se necessário alterando-o.  

Originalmente, o edifício não é compreendido como um bem que possui valor histórico 

ou cultural, mas sim como um bem útil, ou que representa algo nessa época. Só neste 

caso fará sentido fazer o edifício perdurar no tempo. 

O interesse pelo património como monumento anda de mãos dadas com o interesse 

pelos objectos tais como os de interesse simbólico e de colecção, e de um interesse 

histórico e cultural, por civilizações e culturas anteriores sendo que “as primeiras 

normas sobre a protecção do património surgiram na antiguidade, limitadas porém na 

abrangência do território e na eficácia da sua aplicação”. (Lopes e Correia, 2004, p. 

13).  

Tais são os casos da civilização romana com o seu interesse pela cultura helenística, 

um interesse que procura “dar a conhecer os feitos de uma civilização superior” 

(Choay, 2000, p. 31), que coleccionam fervorosamente objectos de arte e antiguidades 

gregas, espoliando a Grécia do seu património num processo de apropriação tendo 

                                            
1
 Como estudado nesta tese no ponto 2.4. Entre a Arte e a Arquitectura 
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em vista “suscitar uma arte de viver e um requinte que só os gregos tinham vivido” 

(Choay, 2000, p. 31).  

Essa vontade de preservar os valores artísticos e memoriais está registado, de acordo 

com Flávio Lopes e Miguel Brito Correia, em alguns exemplos de legislação de 

protecção de património, datados da época romana, nomeadamente um decreto de 

cerca de 44 d.C. descoberto na cidade de Herculano, Itália, e um édito de 17 de Julho 

de 389, dos imperadores Valentino, Teodósio e Arcádio. 

Após a queda do Império Romano, a relação com os monumentos da antiguidade 

clássica esmoreceu sofrendo com os saques das invasões bárbaras do séc. VI e VII e 

com a “indiferença relativa aos monumentos que tinham perdido o seu sentido e a sua 

utilidade [...] os grandes edifícios da antiguidade são transformados em pedreiras, ou 

então recuperados e desvirtuados” (Choay, 2000, p. 32), como no exemplo dos arcos 

do coliseu em Roma, que no séc. IX são fechados, sendo que o circo máximo “é 

ocupado por habitações que a congregação de Saint Guy arrenda” (Choay, 2000, p. 

32). 

Pese embora que na mesma época alguns edifícios foram objecto de uma 

conservação deliberada, edifícios como “as grandes habitações patrícias [que] são 

transformadas em mosteiros, as suas salas de recepção em igrejas” (Choay, 2000, p. 

33), antes de mais por razões práticas e económicas, mas também por razões eruditas 

que segundo Françoise Choay (2000), deve-se ao interesse humanístico pelo legado 

literário da antiguidade e pela fascinação sensível pela qualidade da sua construção e 

perícia nos detalhes, benevolência para com a cultura e artes antigas que “culmina 

com breves e parciais renascimentos que E. Panofsky (renaissance and renascences 

in western art, 1972) chamou de renascences”, (Choay, 2000, p. 33). 

Não obstante, somente com o advento do Quattrocento Italiano, em que movimentos 

artísticos e intelectuais que ai se desenvolveram, e que “contribuíram para uma 

primeira conceptualização da história enquanto disciplina de arte e da arte como 

actividade autónoma” (Choay, 2000, p. 39), é que houve um retorno à apropriação do 

valor histórico e artístico aos edifícios antigos. 

Inicialmente, através de uma aproximação literária a partir das redescobertas de textos 

da antiguidade, autores como Petrarca e o seu círculo de amigos vêm nos edifícios 

clássicos, e nos monumentos romanos evocações “de um modo de vida exemplar” 
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(Choay, 2000, p. 40) e um testemunho presente dos textos do passado como resume 

Alberti no prólogo de Re Aedificatoria: 

[Os] túmulos dos romanos e os vestígios da sua antiga magnificência, que nós vemos 

em nosso redor, ensinam-nos a acreditar nos testemunhos dos historiadores latinos 

que sem dúvida, nos pareceriam menos credíveis de outras formas (Choay, 2000, p. 

40). 

Ao estudo dos monumentos edificados conduzidos sobretudo por humanistas, homens 

das letras, juntaram-se os artesãos: “Com efeito, durante os anos de 1420 e 1430 iria 

estabelecer-se um diálogo sem precedentes entre artistas e humanistas” (Choay, 

2000, p. 42), colaboração em que os artífices formam os olhos dos primeiros para um 

julgamento estético das formas, sensibilizando-os “a ver com outros olhos” (Choay, 

2000, p. 42). Enquanto por outro lado, os humanistas mostram aos arquitectos e aos 

escultores a perspectiva histórica e a riqueza dos humanistas Gregos e Romanos 

“cujo conhecimento concede à sua visão das formas antigas uma acuidade e uma 

profundidade novas” (Choay, 2000, p. 43). 

Segundo Choay, essa vontade de aprender com o passado, fê-los insurgirem-se 

contra a destruição perpetrada contra os monumentos existentes na cidade de Roma, 

muitas vezes utilizadas como pedreiras de material para novas obras, ou para a feitura 

de cal. 

Como tal, e sob a influência destes movimentos, de acordo com Flávio Lopes (2004), 

assiste-se a um incremento da preocupação legisladora, em que diversos papas 

publicam normas de protecção, incluindo disposições para evitar a utilização de partes 

de monumentos como materiais de construção ou pilhagem de achados 

arqueológicos, no exemplo da bula do papa Pio II cum almam mostram urben de 28 de 

Abril de 1462, em que o mesmo faz a “distinção ente monumentos e antiguidade” 

(Choay, 2000, p. 46) contra a destruição de monumentos, ou no decreto de 1624, 

publicado pelo papa Urbano VIII proibindo a exportação de antiguidades devido ao 

interesse crescendo pelas antiguidades clássicas, e à afluência de visitantes a Itália 

com a intenção de as estudar e adquirir. 

Após os humanistas italianos, letrados de toda a Europa acorreram a Itália, para 

descobrir os «seus» monumentos e também eles se apropriarem do conceito de 

antiguidade, fazendo alargar o conceito ao longo dos séculos XVII e XVIII derivado da 
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exploração erudita de novos lugares, procurando vestígios das culturas greco-romanas 

também nos seus países de origem. Ao mesmo tempo que aumentava o campo 

espacial da área de estudo, aumentava o campo temporal. Com a exploração do 

médio oriente ao Egipto, os viajantes deixavam-se absorver por culturas até então 

ignoradas ou negligenciadas fascinando-se por cidades como Constantinopla ou 

Alexandria2.  

De facto, o estudo dos vestígios da antiguidade deixava de se reger apenas na 

literatura e na arquitectura, para abranger também outros objectos de uso quotidiano 

como lamparinas, moedas, etc., pois pensavam que “ é muito mais seguro citar uma 

medalha do que um autor, já que neste caso não confiais em Suetónio ou Lampidus, 

mas no imperador ou no senado romano [...] ” (Choay, 2000, p. 56); assim sendo, a 

atitude inaugural dos humanistas é prosseguida pela perspectiva culta, meticulosa e 

paciente dos eruditos conhecidos então por antiquários. A internacionalização e a 

multiplicação do conhecimento fez nascer outras leis fora de Itália, com destaque para 

o Alvará em forma de Ley de 20 de Agosto de 1721 do rei D. João V de Portugal, 

reflectindo o empenho do soberano no aprofundamento da história do país (Lopes e 

Correia, 2004, p. 14). 

De monumento a património, o momento definidor 

Não tardaria que os estudos abrangessem todo o património arqueológico e antigo, 

devido à emergência das novas humanidades, do método científico, do estudo da 

geologia, da paleontologia e, principalmente, da historiografia moderna. 

Mas foi um facto histórico em França, do qual resultou a destruição de numerosos 

monumentos e documentos do passado, que apressou a definição de critérios de uma 

linha de actuação: a Revolução Francesa. 

Com a Revolução vem o vandalismo, a degradação e o desaparecimento de alguns 

monumentos – por vezes sancionada pelo estado numa primeira instancia- “processo 

destruidor que suscita uma reacção de defesa imediata” (Choay, 2000, p. 87), de 

modo a promover o interesse publico pelos monumentos e a intervenção do estado na 

sua salvaguarda. Foram publicados documentos entre 1790 e 1795 com a finalidade 

de proteger os monumentos históricos, em 1794, a Convenção Nacional Francesa, 

                                            
2
 “Assim, Spon fica maravilhado com as mesquitas de Constantinopla, Norden, Cativado pelo “ velho 

Cairo” e pela “velha Alexandria”” (Choay, 2000, p. 70) 
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promulgou um decreto que declarava: - “Os cidadãos são os depositários de um bem, 

do qual a Comunidade tem direito a pedir contas. Os bárbaros e os escravos detestam 

a ciência e não respeitam as obras de arte. Os homens livres as amam e conservam” 

(Luso, 2004, p. 33). Decretos ou instruções que tomam forma durante os anos de 1830 

por Vitet e Merimée, na primeira comissão dos monumentos desenvolvimentos que 

serão “seguidos pelo resto da Europa, resultando em diferente teorias e práticas 

consoante o pensamento dos responsáveis nacionais” (Luso, 2004, p. 33). 

Sendo que a Revolução Francesa teve um papel definidor quanto à qualidade do 

monumento, como parte de um património pertencente à sociedade, e como valor 

definidor de um povo e dos seus valores; como tal é fundamental a protecção 

legislativa de forma a salvaguardar a história para educação futura da nação “Para 

Guizot3 [...] os edifícios antigos já não contribuem para fundamentar um saber [...] mas 

para ilustrar, e assim servir um sentimento; o sentimento nacional” (Choay, 2000, p. 

114)4.  

À luz da Revolução Francesa, 

[…] a concepção de monumentos como brasão do culto religioso, da transcendência 

áulica ou da excelência senhorial, sucedia o conceito de monumento como constructo 

racional, e logo instrumental, destinado a dourar a história da nação (Abreu, 2003, 

pag.2).  

Segundo José Abreu (2003), desta tomada de posição existirá uma 

descontextualização do objecto, que desvinculados da mensagem de poder original 

tornam-se objectos históricos ao invés de objectos narrativos. 

                                            
3
“Político e historiador, François Pierre Guillaume Guizot nascido em 1787 e falecido em 1874, dirigiu a po

lítica interna e externa daFrança entre 1840 e 1848.  
Nascido em Nîmes no seio de uma família protestante, emigra para a Suíça quando o seu pai é executad
o pelo regime do Terror. Em1805, vai para Paris e desde 1812 passa a exercer como Professor de Históri
a Moderna na Sorbonne, sendo afastado em 1825 porser liberal. Guizot torna-
se deputado a partir de 1830, sendo depois ministro e chefe do governo. A partir de 1848 experimenta oe
xílio na Bélgica e na Grã-Bretanha. Regressado a França no ano seguinte, dedica-
se a escrever as suas memórias. EnquantoMinistro da Educação, foi o responsável pelo lançamento do e
nsino primário em França. 
As suas principais ideias políticas surgem na obra Du gouvernement représentatif et de l'état actuel de la 
France (1816). Outrasobras de relevo são Histoire de la civilisation en Europe  
(1828) e Histoire de la civilisation en France (1829-1832)” (Infopédia, 2012a). 

4
 Este assunto será tratado no ponto 2.2. Nações Estado, com maior profundidade. 
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Na mesma época, outro fenómeno alterou significativamente o modo de olhar para o 

património: o advento da era industrial. 

Segundo Françoise Choay (2000), de facto a chegada da era industrial “enquanto 

processo de transformação, mas também de degradação do ambiente urbano” 

(Choay, 2000, p. 112) que juntamente com outros factores, como o romantismo, 

iniciam um processo de alteração de valores atribuídos aos monumentos, privilegiando 

os valores sensíveis aos valores históricos. 

Ao saber dos antiquários, é sobreposta uma nova ciência, a história da arte. Nova 

ciência que irá instaurar a partir de então, de um modo sistemático um inquérito em 

relação à arquitectura antiga, relativamente à técnica, à sua cronologia, à sua 

morfologia, à sua génese e origens e à sua iconografia, aliado às suas qualidades 

estéticas enquanto objecto artístico e dos valores que se elevam numa época, que 

como diz Balzac “Ao trabalhar para as massas, a industria moderna vai destruindo as 

criações de arte [...] assim nós temos produtos, já não temos obras” (Choay, 2000, p. 

119). 

À brutalidade e ao choque da era industrial respondem nomes como Ruskin e Morris 

que consagram os monumentos históricos como memória identitária, e constitutiva do 

ser humano, não só de uma objectiva histórica, mas também sobre uma aproximação 

afectiva  

[Os edifícios antigos recordam] [...] o valor sagrado dos trabalhos que os homens de 

bem, desaparecidos e anónimos, realizaram para honrar o seu deus, compor os seus 

lares, manifestar as suas diferenças. Fazendo-nos ver e tocar o que viram e tocaram as 

gerações desaparecidas, o mais humilde lar possui, a par do edifício mais glorioso, o 

poder de nos colocar em comunicação, quase em contacto, com elas” (Choay, 2000, p. 

121). 

Assim sendo, colocando a memória afectiva aos objectos históricos, os mesmos 

adquirem um valor universal sem precedentes (contrariando o historicismo nacionalista 

francês), pois à luz da concepção de Ruskin “qualquer que sejam as civilizações ou 

grupos sociais que o ergueram, o monumento histórico dirige-se igualmente a todos os 

homens”. (Choay, 2000, p. 122).  

Ao alargar o conceito de monumento Ruskin abriu as portas à elaboração desde 1913 

por Gustavo Giovannoni (engenheiro, arquitecto e historiador italiano), de um conceito 



O Lugar da memória na arquitectura contemporânea  

Pedro Miguel Rosa Pereira                                  30 

onde “A arquitectura menor torna-se parte integrante de um novo monumento: o 

conjunto urbano” (Choay, 2000, p. 123).  

“Sendo que a cidade histórica constitui em si mesmo um monumento” (Choay, 2000, p. 

171), Giovannoni argumenta que é ao mesmo tempo um tecido vivo, funcional, e que 

assim sendo não se poderá olhar para um monumento como objecto isolado, mas 

como parte de um contexto edificado sobre o qual se insere, e assim a cidade histórica 

será vista como um todo equilibrado no seu planeamento.  

Pensamento só retomado por Rossi na sua obra “Manifesto della citta” de 1966, em 

que segundo José Abreu (2003), Rossi perspectiva a cidade como arquitectura, 

implicando uma visão de continuidade entre as sucessivas arquitecturas que nela se 

praticam, e que como tal nela coabitam, em que os monumentos são considerados 

como factos urbanos com carácter de permanência, “os monumentos, sinais da 

vontade colectiva expressos mediante os princípios da arquitectura, parecem colocar-

se como elementos fixos primários, quais pontos fixos da estrutura urbana” (Rossi 

apud Abreu, 2003, pag.7). Assim recupera-se o carácter narrativo do monumento pela 

sua reconstrução e avaliação no espaço e no tempo, em paralelo com o carácter 

simbólico universal.  

Movimentos e ideias transformados em leis de foro interno, redigidas por vários 

países, sendo que de acordo com Flávio Lopes (2004), o primeiro tratado internacional 

a prever a protecção dos monumentos, embora com o propósito de regular a conduta 

dos Estados em caso de conflito armado, foi o tratado resultante das convenções de 

Haia, assinado a 29 de Julho de 1899, rectificado por 26 estados que refere no seu 

artigo 27 que “em caso de bombardeamento devem se tomadas as medidas 

necessárias para poupar ao edifícios ligados à religião, à arte, à ciência, à assistência, 

a hospitais”, artigo esse revisto e incrementado nas convenções de Haia concluída em 

18 de Outubro de 1907, que que já refere concretamente a monumentos históricos. 

Importante como base doutrinária sobre a conservação e restauro, destaco as 

conclusões que no 6º Congresso Internacional dos Arquitectos, realizados em Madrid 

de 6 a 13 de Abril de 1904, que transcrevo:  

1.° Há lugar para distinguir duas espécies de monumentos: os monumentos 

pertencentes a um período de civilização, servindo a usos que já não existem e jamais 
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existirão, e os monumentos que continuam a
 
ser utilizados para o fim para que foram 

construídos, ou para outros. 

2.° Os monumentos mortos devem somente ser conservados consolidando as partes 

indispensáveis para evitar que caiam em ruinas; porque a importância dum monumento 

reside no seu valor histórico e técnico, valor que desaparece com o monumento. 

3.° Os monumentos vivos devem restaurar-se para que possam continuar a servir, 

porque em Arquitectura, a utilidade é uma das bases da beleza. 

4.° Esta restauração deve fazer-se no estilo primitivo do monumento, a fim de que 

conserve a sua unidade, que é também uma das bases da beleza arquitectónica, 

e as formas geométricas perfeitamente reproduzíveis. Devem respei tar-se as 

partes executadas em outros estilos, sempre que tenham mérito e não destruam o 

equilíbrio estético do monumento. 

5.° Só serão encarregados da conservação e restauração dos monumentos os 

arquitectos diplomados ou os especialmente autorizados, operando sob a intervenção 

artística, arqueológica e técnica do Estado. 

6.° Promover-se-á em todos os países, onde ainda não existam, a criação de 

Sociedades de defesa para os monumentos históricos e artísticos; nas nações onde 

existam, provocar o seu desenvolvimento, podendo agruparem-se por um esforço 

comum e colaborarem no estabelecimento do inventário geral das riquezas nacionais e 

locais. (Lopes e Correia, 2004, p. 16) 

Conclusões que servem de base para a Carta de Atenas de 1931, que é considerado 

como o primeiro acto normativo internacional dedicado em exclusivo ao património, em 

que se discutiu um conjunto de temas que ainda hoje resumem as principais 

preocupações técnicas ligadas á conservação e ao restauro dos bens culturais, 

nomeadamente nos princípios gerais do restauro dos monumentos, os efeitos da 

degradação provocada pelo tempo e pelos agentes atmosféricos, a envolvente dos 

monumentos, e a sua utilização compatível com o carácter histórico e artístico. 

A esse texto juntou-se em Maio de 1964 a Carta de Veneza, resultante do II congresso 

de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos e que 40 anos depois da sua 
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aprovação ainda é considerada actual na maioria dos seus princípios, e tem sido o 

texto doutrinário mais citado para justificar as opções de restauro5. 

Foram criadas várias organizações de modo a salvaguardar o património histórico e 

arqueológico, sendo as principais três: a UNESCO, o Conselho da Europa, e o 

ICOMOS. 

Em 1992, foi criado o Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, 

em substituição do Instituto Português do Património Cultural surgido na década de 

80. É um serviço destinado a promover a salvaguarda e a valorização de bens que, 

pelo seu interesse histórico, arqueológico, artístico ou paisagístico, integrem o 

património arquitectónico e arqueológico do país. 

2.2. NAÇÕES ESTADO 

Como pudemos verificar, a cultura do património não provem apenas do prazer 

estético ou rememorativo dos monumentos, muitas das concepções que hoje temos 

sobre património, e ao fervor conservacionista do mesmo, devem-se muito à formação 

das nações estado. 

Argumenta Julian Thomas (2004), que antes do séc. XVI, as relações politicas na 

Europa eram baseadas sobretudo na lealdade a um Soberano dinástico, do que a uma 

identidade nacional: “Feudal societies had a pyramidal form, with the king at the apex 

and the peasantry at the base: social relations rather than territorial relations” (Thomas, 

2004, p. 96). Como consequência, as fronteiras dos reinos eram muito menos 

discerníveis que a dos estados modernos. Assim no caso de morte, sucessão, ou 

matrimónio dentro das casas reais, poderiam diluir essas fronteiras repentinamente e 

alterar quais regiões eram regidas por quem. 

O poder dinástico era então aceite por todos como a ordem natural das coisas, 

respondendo apenas perante Deus, e embora o padrão da autoridade estivesse 

enraizado no passado, na geologia dos monarcas, garantindo a sua autenticidade e 

direito de reinar; a noção de um passado nacional, partilhado por uma comunidade 

nacional, era virtualmente inexistente. 

                                            
5
 A titulo de curiosidade o texto original foi considerado como tendo valor histórico e como tal não pode 

ser alterado, sendo no entanto rectificado, acrescentando novos artigos. 
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Para além da monarquia, a Europa medieval era caracterizada pelo poder da Igreja, 

promovida pela “sua” visão das escrituras, escritas numa só língua, o latim. 

Convenções que a Reforma veio quebrar, permitindo a criação de numerosas Igrejas 

diferentes, adorando Deus em diferentes línguas. Argumenta Julian Thomas que: 

This development was corrosive of the notion of Christendom and contributed to the 

growing emergence of bounded national communities. It was the growth of religious 

diversity which represented one of the central problems of governance in the early 

modern period. (Thomas, 2004, p. 97) 

Com o declínio do feudalismo e o advento do estado administrativo, “It was only later 

in the sixteenth century that sovereignty began to be associated with government, 

where government is a matter of the management of people and resources” (Thomas, 

2004, p. 97), eram congruentes com o crescimento de uma comunidade nacional, a 

utilização de uma linguagem vernacular por todos os membros da comunidade, 

independentemente da sua hierarquia social, em público ou na vida religiosa, e a 

partilha de uma cultura semelhante, facilitou uma maior complexidade administrativa e 

o sentido de que as pessoas de uma determinada nação tinham mais afinidade com 

eles próprios, do que com os habitantes de outras nações. 

A história do período compreendido entre o séc. XVI e XX, pode ser lida na Europa em 

termos do gradual declínio da autoridade monárquica, em crescendo com a 

legitimação de um estado-nação administrativo, onde o sujeito foi transformado em 

cidadão, que se comporta de acordo com um código de leis acordado ao invés de 

ordens de um soberano. 

Deste modo, as sociedades foram-se organizando de modo burocrático, criando várias 

instituições para fazer prevalecer a lei e a vontade da população. Este sistema, em 

que o soberano administra a nação conforme o consentimento da população, ainda 

que tacitamente, incrementa ainda mais as relações intrínsecas, do que as existentes 

no feudalismo.  

Com a fundação, dos estados-nação europeus no início do período moderno, foram 

criados pela primeira vez, uma série de entidades sociais que se compreendiam e se 

representavam como comunidades integradas, possuindo uma identidade partilhada, 

distinta “By the end of the eighteenth century these national identities had been 
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attributed a foundational character, recognised as the essence of the state and 

providing legitimacy for its independence.” (Thomas, 2004, p. 106) 

Esse crescimento da identidade dentro dos estados- nação, foi uma pré-condição para 

a emergência do nacionalismo, que com a substituição de uma monarquia legitimada 

por Deus, e com o governo a ser instituído por vontade da população, a autenticidade 

das comunidades tornou-se um problema. Assim que os estados-nação iam sendo 

identificados com uma entidade política natural na Europa, o passado de cada nação 

começou a ser reconhecido como fonte de autenticidade: 

It is therefore revealing that long before the emergence of an explicit popular 

nationalism, antiquarian activities had been promoted by precisely those rulers who 

were attempting to rebuild their authority as the embodiment of the nation rather than 

bearer of the royal blood. In other words, the national past began to gain significance 

with the development of a constitutional, bureaucratic and managerial monarchy 

(Thomas, 2004, p. 107). 

Só assim, se poderá compreender a nacionalização de heróis de grupos étnicos à 

muito assimilados, ou a condição do ser contemporâneo a actos protagonizados por 

gerações anteriores. Neste contexto facilmente emerge um passado comum que 

também é constituído na matéria, no edifício, no monumento. 

A utilização dos artefactos, considerados monumentos, para autentificar as qualidades 

de uma certa região, delimitada como estado-nação, pode ser verificada no uso que a 

inteligência da revolução francesa deu aos então monumentos, pertencentes à 

monarquia, ou ruinas históricas, ao classificar, pela primeira vez, os mesmos como 

património (como já mencionado, “Para Guizot [...] os edifícios antigos já não 

contribuem para fundamentar um saber [...] mas para ilustrar, e assim servir um 

sentimento; o sentimento nacional” (Choay, 2000, p. 114)). 

Então, e segundo Thomas, a definição de comunidades nacionais do século XVIII deu 

origem ao nacionalismo, que procurou origens e legitimidade étnica para nações no 

passado. Como consequência, o distante passado ganhou um valor político.  

No entanto, o significado de património histórico e monumento que neste momento se 

confundem quanto ao seu significado (para se fazer notar a evolução e ambiguidade 

do termo património, a sua definição na carta de Cracóvia diz que é “o conjunto das 

obras do Homem nas quais uma comunidade reconhece os seus valores específicos e 
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particulares e com os quais se identifica. A identificação e a valorização dessas obras 

como património é assim um processo que implica uma selecção de valores” (Lopes e 

Correia, 2004, p. 295), o que é senão, a definição de monumento apresentada 

anteriormente, e a descrição do que transforma o ser-coisa em ser-monumento?), e 

embora a expressão de património ainda albergue um significado profundo quanto ao 

imaginário comum de uma nação, a expressão designa hoje, um objecto identificativo 

comum alargado à dimensão planetária, e é constituída por uma acumulação contínua 

de uma diversidade de objectos valorizados e identificados como património comum 

da humanidade: “desde os anos 60 do séc. XX os monumentos históricos constituem 

apenas parte de uma herança que não para de aumentar, por via da anexação de 

novos tipos de bens através do alargamento do quadro cronológico das áreas 

geográficas no interior dos quais se inscreve esses bens.” (Choay, 2000, p. 12) 

Esta condição, de o património ser uma invenção europeia, que se tornou instituição 

em todo o mundo6; esta massificação de um culto ao património, a mediatização e 

utilização do património cultural como bandeira de uma determinada região, seja por 

motivos de ordem financeira (turismo, cada vez mais), identitária ou nacionalista 

(política/cultural), será estudado ao longo da tese, ao nível das implicações geradas 

em termos de o que é fazer arquitectura hoje. 

2.3. MEMÓRIA E IDENTIDADE 

Segundo Mark Crinson existe a sensação de que algo parece ter ocorrido entre as 

cidades e o seu passado, existindo um consenso entre os teóricos do urbanismo de 

que se vive uma viragem de época. Nunca existiram tantos grupos de debate, tantas 

sociedades de preservação, genealogistas, museus, historiadores – amadores e 

profissionais- áreas de conservação de edifícios registados como património, ou de 

interesse histórico: “ the past is everywhere and nowhere” (Crinson, 2005, p. XI) 

Encontramo-nos rodeados de informação, como se possuíssemos um arquivo sem 

limite, onde a cidade é o arquivo físico, sendo afligida pelo medo que os traços 

materiais do passado possam desaparecer, levando a memória consigo; e a memória 

dos nossos computadores, embora mais etéreo, é a mais confiada na sua 

permanência. Enquanto isso, como se em compensação, a musealização, ou mesmo 

                                            
6
 Provando-o o número de países tem convenções assinadas com as mesmas preocupações de 

conservação e restauro e as mesmas urgências. 
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a auto-musealização, estende-se no coleccionar para quase qualquer tipo de objecto e 

qualquer tipo de memória gravado. A memória é tanto carga como libertação:  

Post-modern urbanism‟ or even „posturbanism‟, as it has come to be called, treats the 

past as something to be quoted selectively, something already deracinated: the 

„villaging‟ of city centers to evoke lost or mythical forms of public life, historic buildings 

that are little more than the carcasses of former functions, loft spaces with cleaned brick 

and stripped interiors filled with new fittings, „historic interiors‟ that are preserved as if in 

aspic, façades saved while their inners are gutted and completely rebuilt, and new 

museums established in old mills, steelyards and power stations. (Crinson, 2005, p. XI). 

Memória Colectiva 

Urban memory can be an anthropomorphism (the city having a memory) but more 

commonly it indicates the city as a physical landscape and collection of objects and 

practices that enable recollections of the past and that embody the past through traces 

of the city‟s sequential building and rebuilding (Crinson, p. XII). 

Segundo Mark Crinson, existe uma polaridade implícita entre a memória colectiva do 

sistema urbano, e os agentes da história, que considera agentes de amnésia. Tais 

actores, como o sociólogo Maurice Halbachs no seu livro La Memoir Colective, vêm a 

história como uma versão sobre racionalizada do passado, em contraste com a 

memória, que julga intimamente ligada à experiência colectiva: “Memory, for 

Halbwachs, bounds groups of people together, recharging their commonality by 

reference to the physical spaces and previous instances, often a founding moment, of 

that collective identity.” (Crinson, 2005, p. XIII) 

O arquitecto Aldo Rossi dá seguimento às ideias de Halbachs, associando-as ainda 

mais profundamente com a cidade, Rossi argumenta que a cidade (antropomórfica) 

recorda através dos seus edifícios, sendo que, à medida que o desenvolvimento 

derruba os edifícios históricos, a memória da cidade sofre, ameaçando a identidade da 

cidade na sua topologia, não podendo mais agir como exemplo para as pessoas que 

nela habitam (Crinson, 2005, p. XIII). 

Contra-argumentando, no contraste entre as memórias e a história, Christine Boyer, 

historiadora de arquitectura, argumenta que: 

[...] the collective project and social order that is city building are seen to have been 

dissipated over the past twenty years by what she calls the pictorialization of space and 
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time through a matrix of well-designed fragments. .  Fictional styles of life and imaginary 

behaviors” (Crinson, 2005, p. XIV). 

No desenvolvimento desta temática, o historiador francês Pierre Norma, argumenta 

que a história é uma prática distanciada, baseada em arquivos nas suas provas 

documentais, e em relíquias de outras eras, sendo sempre sobre análise e discurso 

crítico, reconstruindo ou representando o passado. Considera que a memória é parte 

do que une a comunidade, e que está em permanente evolução, sujeito a recordações 

e esquecimentos, a distorções inconscientes, e vulnerável a apropriações e 

manipulações. 

Argumenta então que não mais existe uma memória colectiva, como Halbachs 

apresenta, e sim, lugares de memória (“lieux de mémoir”) em contraste com os 

ambientes de memória (“milieux de memoir”). 

A vida contemporânea apresenta-se perante nós, como uma consciência globalizada e 

globalizante, em que a electrónica permite um contacto instantâneo entre humanos, e 

a velocidade das viagens permite uma mobilidade sem precedentes, a existência de 

ambientes de memória, lugares onde a comunidades orgânicas que vivem em 

continuidade com o passado, segundo Nora, não existem mais. 

Assim, com a memória erradicada pela história, e os laços de identidade quebrados, 

Nora argumenta, que os lugares de memória provieram em compensação como sítios 

dedicados à incorporação ou incarnação da memória, e inteiramente dependentes da 

especificidade da presença como histórico, pelos quais a sociedade sente uma 

veneração supersticiosa, ou de culto: “While including such things as historical figures, 

books, emblems and commemorative events, lieux de mémoire are also buildings, 

monuments and places” (Nora apud Crinson, 2005, p. XIV). 

Nesta visão, a história reprime o subjectivo e instrumentaliza o passado, pelo que, 

Mark Crinson reforça o argumento da história como agente de amnésia. 

De acordo com Jean Franco, a nova cultura é uma cultura global, resultando num 

colapso da relação permitida pelo tempo, entre um lugar físico, e uma memória social 

e colectiva. (Denslagen e Gardner, 2009, p. 221) 

“We are not so sure that memory has a place in the contemporary city and that is why it 

is talked about so much.” (Crinson, p. XX) 
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2.4. ENTRE A ARTE E A ARQUITECTURA 

Para melhor compreensão do sentido estético, compreendido na significação de 

edifício-monumento, teremos de compreender a relação entre a arquitectura e arte. 

De acordo com Maria João Rodrigues (2002), o conceito de arquitectura abrange três 

significações autónomas, mas relacionadas: arquitectura como resultado de uma 

acção criadora; arquitectura como objecto útil e quadro da vida humana, cuja 

historicidade se constitui como história da descoberta da edificação e das regras que 

regem o acto de edificar; arquitectura como obra de arte, isto é, a caracterização do 

objecto criado, a análise do modo de produção desse objecto, de maneira a remeter 

tal objecto a uma ordem factual ou uma valorização artística. 

A valorização e classificação do objecto arquitectónico como objecto artístico provêm 

de relações de ordens afectivas, e a sua finalidade como consciência estética. 

Segundo Maria João Rodrigues, a emoção estética é uma empatia, corrente de efusão 

que, partindo do artista, atinge o fruidor através da obra,   

A teoria formulada por Bach, afirma a união natural entre seres e os objectos, já que 

tais objectos, criando estados de alma, são expressivos de sentimentos. A obra de arte 

transmite realidades que são apreensíveis pela intuição sensível, organizadas pela 

qualificação da ordem espácio-temporal e entendidos simbolicamente pela intuição 

intelectual.” (Rodrigues, 2002, p. 51).  

O valor que se retira do processo pela apreciação das qualidades estéticas e pela 

experiência do sentimento, é designado por belo ou beleza. 

Se entre outros a arquitectura é uma união entre o Útil e a arte, poderemos considerar 

a reconstrução total ou parcial como arquitectura? Existirá nesses objectos 

reconstruídos uma exclusão da intenção inicial do seu criador? Uma perca na 

transmissão de valor inicial, logo uma perca do seu valor estético? Donde se retira 

qualquer coisa de fundamental que é activa na emoção estética? Existe de facto uma 

diluição no pressuposto Útil, no modo em que a utilidade inicial, será sempre diferente 

da utilidade após o objecto reconstruído, pela alteração dos pressupostos de modos 

de vida na altura da construção inicial, diferente dos modos vida na 

contemporaneidade. Do mesmo modo existe uma diluição no pressuposto arte, no 

sentido, em que, de acordo com Ignacio Gonzalez-Varas (2008, p.52), uma obra de 

arte é sempre um objecto singular, não repetível e não reproduzível, 



O Lugar da memória na arquitectura contemporânea  

Pedro Miguel Rosa Pereira                                  39 

[...] empleando técnicas y materiales idénticos a los originales, se puedan hacer 

“copias”, pero darán lugar a un resultado diverso a la obra original, a no ser que se trate 

de copias realizadas en un momento cronológicamente cercano al original, o a no ser 

que se hubiera tenido la voluntad de hacer pasar la copia por original, en cuyo caso se 

trataría mas bien de un falso” (Gonzalez-Varas, 2008, p.52).  

O Kitsch como Arte 

De acordo com Walter Benjamin, quando retracta à arquitectura como função 

socializante na criação de memória colectiva “... Kitsch... is.... art with a 100 percent, 

absolute and instantaneous availability for consumption” (Andrew Benjamin, p. 41) 

Walter Benjamin interpreta uma outra forma de arte, que oferece uma gratificação 

emocional instantânea, sem o requerimento de uma distanciação, sem sublime. Uma 

arte que não apresenta dificuldades na interpretação, uma beleza simples que convida 

apenas ao romantismo do sentimento. Importante, segundo Walter Benjamin, para 

uma arquitectura facilitadora de uma memória colectiva7, facilmente assimilável, sem 

necessário treino prévio. 

Exemplos desta utilização do Kitsch, segundo a noção de Walter Benjamin, terão uma 

forte implementação em reconstrução de edifícios históricos, como poderemos 

verificar no capítulo no caso de estudo da Cidade Velha de Varsóvia.  

2.5. CONFRONTO COM A POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO NO PATRIMÓNIO 

CONSTRUÍDO 

Associado à evolução do conceito de património, surgem um conjunto de vocábulos 

que procuram distinguir e classificar as intervenções possíveis quando confrontados 

com o agir sobre o património construído. 

Para melhor clareza num discurso sobre património, descrevo algumas das 

intervenções possíveis, que pela sua distinção, exigem diferentes abordagens 

técnicas, assim como conjuntos de especialistas intervenientes que vão desde 

arquitectos, engenheiros, historiadores, restauradores, entre outros. 

                                            
7
 Estudado com mais pormenor nesta tese, no ponto 2.2., Memória e Identidade. 
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Segundo Maria Pinto Coelho (1998), o restauro é um tipo de intervenção altamente 

especializado, que se baseia no respeito pelas substâncias antigas, e pelos 

documentos autênticos. 

A preservação dos valores estéticos, artísticos e históricos do monumento, devem ser 

baseados numa profunda investigação e análise histórica do bem cultural a restaurar, 

das técnicas que estiveram na origem da sua criação, e dos motivos que originaram a 

sua ruina. As acções no restauro são geralmente complexas e demoradas devido à 

delicadeza e o grau de pormenor que muitas vezes exige. 

Para evitar que o objecto chegue a tal ponto de desgaste, que necessite de ser 

restaurado, conservar é antes do mais uma acção preventiva que deverá ter lugar 

antes que a integridade de algo seja posto em causa. Assim o acto de conservar é um 

processo no tempo à medida do tempo, que engloba todo o tipo de acções destinados 

a prolongar a história de um objecto. Cada intervenção será então classificada 

conforme o tipo de acção desenvolvida, pressupondo a observação e o estudo do 

objecto para se detectarem as causas do mal, e assim decidir o modo de agir. Tendo 

sempre com o objectivo a devolução do equilíbrio e da harmonia do bem em causa. 

Quando é necessário restabelecer os padrões de eficiência e as condições de 

utilização iniciais de uma estrutura, recorre-se a acções de reabilitação. Esta 

intervenção traduz-se em procedimentos de manutenção, prevenção ou correcção, 

com maior grau de transformação que o restauro. Relativamente às acções no tecido 

urbano, a reabilitação visa a recuperação e a melhoria das condições dos edifícios, 

espaços públicos e acessibilidades existentes. O objectivo é atingir a revitalização 

económica e social, e regenerar as capacidades originais, sem alteração do uso inicial. 

Pode observar-se este tipo de operação nos centros históricos, onde as operações de 

reabilitação estão delineadas numa estratégia geral de actuação, que visa a 

recuperação e conservação do conjunto através de acções nos seus elementos. 

Mas também a vida útil do património construído mede-se pelo seu uso mais 

continuado, segundo a capacidade de acumular a assimilar o tempo no espaço, é um 

desafio que as novas afectações têm de responder. A reconversão acontece sempre 

que se quiser adaptar um imóvel para uma nova função ou uso. Semelhante exigência 

funcional de apropriação do espaço provoca a introdução de novos elementos, e 

muitas vezes subverte-se a configuração espacial original. Como regra geral a este 
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tipo de intervenções, protagoniza-se a adaptabilidade do novo uso a introduzir em 

relação à conservação e valorização da preexistência. 

A requalificação aplica-se geralmente quando falamos de intervenções em tecidos 

urbanos, históricos ou não, que se encontram em processo de obsolescência ou 

degradação e carenciados de infra-estruturas, equipamentos e espaços públicos, e 

que para poderem ser vividos e usados devem ser submetidos a uma série de 

operações, de modo a pôr ou repor as estruturas potenciadoras de uma qualidade de 

vida aceitável, atendendo aos actuais padrões de conforto, higiene e segurança. 

Poderá compreender uma panóplia de acções, que poderão ir até à renovação, isto é, 

até à demolição do construído, com a introdução ou não de novas formas de 

edificações, e geralmente implementam-se de modo integrado. 

A requalificação urbana, segundo Maria João Pinto Coelho (1999, p. 44), gera assim 

novas espectativas e recria realidades urbanas, quer pela simples valorização de um 

dos seus elementos, quer por uma mais complexa e abrangente intervenção ao nível 

do desenho urbano, como forma de reorganizar dinâmicas axiais e consequente 

padrão de movimento natural. 
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3. CASOS DE ESTUDO 

3.1. A CIDADE VELHA DE VARSÓVIA 

As origens da cidade velha de Varsóvia remontam aos inícios do século XII como um 

pequeno burgo fortificado, construído no local onde se situava a pequena povoação 

piscatória de Warszowa (tendo permanecido a pequena fortificação conhecida como 

Straea Miasto, ou cidade antiga, reconstruída meticulosamente), tendo sido constituída 

definitivamente como cidade no séc. XIV, cuja economia era baseada no comércio e 

no artesanato. Foi em 1596, que devido à sua posição central na então Comunidade 

Polaca-Lituana, e ao incêndio que destruiu a então capital Cracóvia, que o Rei 

Sigismund III Vasa nomeou Varsóvia capital e fixou ai a residência real. 

 A cidade era um ponto importante no comércio da rota do mar negro até ao mar 

báltico, tendo sido onde, no ano de 1791, foi redigido a primeira constituição moderna 

europeia e a segunda mundial. Era então, o centro cultural e político da Polónia.  

A cidade conheceu entretanto vários ciclos de estagnação e crescimento, perdeu o 

estatuto de casa real e parlamentar em 1795, quando da sua divisão em três8 pelos 

estados vizinhos, e quando debaixo do domínio prussiano, as taxas aduaneiras e 

impostos fizeram diminuir a população em cerca de metade. (Crowley, 2003, p. 10) 

Segundo David Crowley, Varsóvia experimenta uma esperança de renascimento 

quando da chegada de Napoleão em 1806, consubstancializada após o congresso de 

Viena em 1815, em que o Congresso da Polónia9 foi oficializado. Assim, muito embora 

sofrendo as consequências de revoltas contra o poder instituído pela Rússia (em 

1830-31 e 1863-4, em que foram executados centenas de revoltosos), foi sob este 

domínio que a cidade experimentou um crescimento cultural e económico exponencial, 

que iria marcar a sua imagem. Foram construídos então, num estilo neoclássico, 

                                            
8
 Três divisões territoriais da Polónia, perpetrados pela Rússia, Prússia e Áustria, pelo qual o tamanho da 

Polónia foi progressivamente reduzido até que, após a partição final, o estado da Polónia deixou de existir 
(Encyclopædia Britannica, 2012a). 

9
 Estado polaco criado (3 de maio de 1815) pelo Congresso de Viena, como parte do acordo político no 

final das Guerras Napoleónicas. Ele foi governado pelos czares da Rússia até a sua perda na Primeira 
Guerra Mundial. O Reino da Polónia composta por a maior parte do Ex-Grão-Ducado de Varsóvia 
(127.470 quilómetros quadrados) e foi limitado a norte e a oeste pelo províncias prussianas de Prússia 
Oriental, Poznan, e da Silésia, no sul da província austríaca da Galiza, e no leste da Rússia. Foram 
unidos com a Rússia através da pessoa do rei (isto é, o czar da Rússia também foi o rei da Polónia), foi 
garantida a autonomia do Congresso, e foi presenteado com uma constituição (27 de Novembro de 1815), 
o czar Alexandre que forneceu o reino com sua própria administração, Sejm (legislativo),  exército e 
amplas liberdades civis.(Encyclopædia Britannica, 2012a) 
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numerosos edifícios residenciais, públicos e municipais, incluindo o edifício do Banco 

da Polónia, o teatro nacional e o palácio para a sociedade dos amigos da ciência, e, 

numa tentativa de modernizar a cidade, as muralhas e portões da cidade foram 

demolidos para permitir a extensão da praça do castelo. Varsóvia tem, assim, uma 

história, tem memória. 

 
Ilustração 1 – Modelo de Varsóvia como ele apareceu no momento em que se tornou a capital da Comunidade Polaca-Lituana, na 

exposição Varsóvia de ontem, hoje e amanhã em 1938, no Museu Nacional Polaco (Fotopolska, 2012a) 

 
A arquitectura de Varsóvia, nas primeiras décadas do século XX 

De acordo com Maria Cavalcanti (1999), nas primeiras décadas do século XX, a 

arquitectura polaca caminha em direcção à modernização, que consiste principalmente 

na limitação do ornamento e decorativismo. A art nouveau começa a decair, e, sob 

influência do cubismo, a geometrização como linha mestra vem constituir a 

característica principal da arte deco polaca. Entretanto, ainda é forte a presença do 

tradicionalismo na arquitectura polaca, o que explica a profusão de estilos historicistas 

ainda na década de 1920, tanto em residências como em edifícios públicos, que são 

construídos em estilos eclécticos de vocabulário clássico, neobarroco ou neo-

renascentista. Mesmo assim, exemplares de arquitectura proto moderna são visíveis 

em Varsóvia entre 1908-1914, nos quais a eliminação dos elementos eclécticos é 

seguida pela estilização e simplificação formal. A simetria na composição das 
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fachadas é mantida, mas a decoração toma-se resumida gradualmente, e já se vê a 

revelação dos elementos estruturais da construção. Um dos mais importantes edifícios 

construídos neste período é de autoria de Jan Heinrich, que projecta o Cooperative 

Societies Bank, o qual toma-se conhecido como a Casa sob as Águias (ou a casa sem 

Águias após a reconstrução), “um extraordinário exemplo de transição da art nouveau, 

onde o autor usa grandes simetrias para diminuir a massa pesada da construção, 

dando-lhe leveza, e restringe a decoração a baixos-relevos que salientam a claridade 

da estrutura de modo gradativa” (Cavalcanti, 1999, p. 63), A partir da década de 1930, 

o eclectismo é banido da produção arquitectónica polaca, embora surja uma forte 

crítica à arquitectura funcional pela alegada falta de preocupações com as condições 

climatéricas, pela não utilização de métodos construtivos tradicionais e, 

principalmente, pelo aspecto „caixote‟ dos edifícios (Cavalcanti, 1999, p. 63). Segundo 

Maria Cavalcanti (1999) como alternativa, emerge o denominado "classicismo 

moderno", com tendência ao monumentalismo e ao uso de colunatas, rotundas, 

elementos neobarrocos simplificados e urna maior diversidade de materiais e texturas, 

fachadas sumptuosamente revestidas a mármore e interiores decorados com 

ornamentos, baixos-relevos e esculturas.  

O período compreendido entre o final da década de 1920 até a explosão da Segunda 

Guerra Mundial é caracterizado pela convivência de tendências arquitectónicas 

opostas, senão conflituantes, tais como o classic revival, ou a alegada interpretação 

contemporânea de estilos históricos, e o desenvolvimento da arquitectura moderna. 

(Cavalcanti, 2008, p. 65) 
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Ilustração 2 – Casa sob as águias (Fotopolska, 2012a) 

 

 
Ilustração 3 – Bloco de apartamentos construído em 1939 

(Warszawa1939, 2012a) 
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A destruição Nazi da cultura polaca 

O ataque nazi à Polónia em 1939 e a posterior ocupação do país foram devastadores. 

De acordo com Jolanta Rekavek (2010), a determinação de Hitler em erradicar a 

nação polaca trouxe a destruição planeada da Stare Miasto, ou cidade antiga que é 

deixada sob toneladas de escombros. Depois de terem sido cuidadosamente 

numerados, os edifícios da Stare Miasto são demolidos com dinamite de acordo com a 

ordem de importância cultural. Entre as principais perdas na infra-estrutura da cidade 

constam as pontes que uniam os dois lados do rio Vístula, que atravessava Varsóvia, 

e que foram destruídas totalmente. Cabe contabilizar também a destruição de 90% da 

indústria e dos prédios do sistema de saúde e das construções que constavam no 

registo dos monumentos, 95% dos teatros e cinemas, 85 % da rede de transporte 

público de eléctricos, 70% dos prédios relacionados com o ensino. Devemos 

acrescentar também nesse balanço a morte de 60% das árvores, a destruição de 50% 

da rede eléctrica, a destruição de 30% do sistema distribuição das águas e esgotos. 

As construções habitacionais do centro da cidade foram destruídas em 88% e o 

entulho acumulado chegava até ao segundo andar. A todos estes dados estatísticos, 

cabe acrescentar as perdas que dificilmente podem ser calculadas com parâmetros de 

medida: a exterminação da jovem inteligência da cidade, a destruição dos bens 

particulares, como colecções, móveis, acervos transmitidos de geração em geração, a 

dispersão das memórias individuais e colectivas, dos costumes, modos de vida, 

comportamentos sociais, entre outros. (Rekavek, 2010).  

A destruição nazi da cultura polaca foi deliberada, e segundo Maria Cavalcanti (1999) 

tencionava transformar a cidade em tábua rasa, para a construção da Die Neue 

Deutsche Stadt Warschau (A Nova Cidade Alemã de Varsóvia), em que pretendiam 

reconstruir a cidade de acordo com um novo plano urbano, concebido antes do início 

da segunda grande guerra pelo arquitecto Friedrich Pabst. O plano consistia em 

demolir quase completamente a cidade, incluindo as redes de transportes e de 

serviços - mantendo apenas alguns dos edifícios construídos ao longo do Vístula 

fazendo nascer no seu lugar uma pequena cidade constituída por grandes parques e 

casas pitorescas ao estilo de uma pequena vila alemã, para aproximadamente 

130.000 habitantes (Varsóvia em 1939 reunia 1.290.000 habitantes), dirigida 

sobretudo para a classe de dirigentes do novo território ocupado. 
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 O anti-semitismo nazi traz ainda a destruição do gueto de Varsóvia, resultante do 

esmagamento da revolta iniciada por partisans10 judeus. O distrito localizado na área 

nordeste da cidade designada para a segregação dos judeus, onde mais de 400 mil 

pessoas viviam numa área aproximadamente de 4km2, em condições degradantes e 

inimagináveis para a condição humana. O levantamento iniciado a 18 de Janeiro de 

1943 durou perto de 4 meses, durante os quais os nazis responderam aos ataques de 

guerrilha destruindo o gueto bloco por bloco, matando todos os judeus que 

encontraram. Do gueto de Varsóvia, o único edifício deixado pelos nazis é a igreja de 

santo Augustino. (Cavalcanti, 1999) 

“When Eisenhower visited the city immediately after the war, he expressed his 

profound shock. “Have visited many cities that have been bombed”, he said on the 

occasion, “but nowhere has it been so terrible and bestial"”. (Denslagen e Gardner, 

2009, p. 203) 

 
Ilustração 4: Plano Pabst, um plano urbanístico alemão para reconstruir a cidade de Varsóvia, como uma cidade modelo nazi. Nomeado 
em honra do seu criador Friedrich Pabst (arquitecto e engenheiro alemão), o plano assume que Varsóvia, a capital histórica da Polónia e 

cidade de 1,5 milhões de habitantes, seria completamente destruída e depois reconstruída como uma pequena cidade alemã de não 
mais de 130 mil habitantes. (Ciborowwski e Jankowski, 1971, pág. 22) 

 

                                            
10

 Guerrilheiro, membro de tropas irregulares (Infopédia, 2012a) 
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Ilustração 5 – ”Bo oto słychać i oto widać. Ponad murem cmentarza, nad najświeższą drobniutką zielenią drzew czarne chmury, niby 
kłęby dymu, wstępują w górę. Czasami widać płomienie – jak czerwona, szybka migocąca szarfa na wietrze. I słuchać tego tam nad 

ciemnymi bratkami grobu. I myśleć o tym. I żyć”
11

(Zofia Nałkowska apud Muzeum Historii Polski, 2012a), Destruição do gueto de 
Varsóvia, resultante do esmagamento da revolta iniciada por partisans judeus (Muzeum Historii Polski, 2012a) 

 

 
Ilustração 6 – Destruição do gueto de Varsóvia, resultante do esmagamento da revolta iniciada por partisans judeus (Muzeum Historii 

Polski, 2012a) 

  
 

                                            
11

 “Pois eis que, ouço e vejo aqui. Ao longo do muro do cemitério, as mais recentes pequenas árvores, 
nuvens negras verdes, como fumo a juntar-se. Às vezes podes ver as chamas, como um lenço vermelho 
cintilante ao vento. Eu ouvi-a lá na sepultura de amores-perfeitos escuros. Eu penso sobre isso. Estou 
viva” (tradução nossa). 



O Lugar da memória na arquitectura contemporânea  

Pedro Miguel Rosa Pereira                                  50 

 
Ilustração 7 – Destruição do gueto de Varsóvia, resultante do esmagamento da revolta iniciada por partisans judeus (Muzeum Historii 

Polski, 2012a) 

 

 
Ilustração 8 – Destruição do gueto de Varsóvia, resultante do esmagamento da revolta iniciada por partisans judeus (Muzeum Historii 

Polski, 2012a) 
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Ilustração 9 – Destruição do gueto de Varsóvia, resultante do esmagamento da revolta iniciada por partisans judeus (Muzeum Historii 

Polski, 2012a) 

 
Ilustração 10 – Postal retratando “Pawiac”, uma antiga prisão Czarista em ruinas, 1944 (Crawley, 2009, p. 25) 
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Ilustração 11 – Varsóvia após a destruição, Coluna de Siegmundo e Palácio Real (Muzeum Historii Polski, 2012a) 

 
 

 
Ilustração 12 – Varsóvia após a destruição Muzeum Historii Polski, 2012a) 
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Ilustração 13 – Varsóvia após a destruição, Praça da Cidade Velha (Muzeum Historii Polski, 2012a) 

 
Ilustração 14 – Varsóvia após a destruição, gueto de Varsóvia (Muzeum Historii Polski, 2012a) 

  
 

 
Das Ruinas à cidade 

Era difícil morar na carcaça da capital massacrada. Mas justamente naquele momento 

nasceu em nós uma raivosa teimosia e empenho. Repetíamos para nos mesmos: como 
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é que é? E vou abandonar a minha mãe na desgraça? Morávamos de forma primitiva 

como trogloditas, nos asfixiávamos com a poeira, tínhamos que atravessar a lama. 

Mesmo assim não estávamos dispostos a abandonar Varsóvia. Todo o mundo se 

apegava a ela com unhas e dentes. [...] Continuo sem gostar de Varsóvia. Mas eu a 

amo. Não é charmosa como Roma, majestosa como Paris, rica como Bruxelas. As 

pessoas voltam a fazer malandragem, mexericos, e sacanagem umas com as outras. 

Mesmo assim. Sei que se for necessário Varsóvia voltaria a ser um baluarte de luta. 

Paciência: o encanto desta cidade e assim: que vive de uma maneira feia, mas morre 

de uma forma belíssima. Pode não ser suficiente para alguém.  

Mais se eu a amo é por isso mesmo (Dobraczy apud Jolanta Rekavek, 2010, p. 56) 

Naquele cenário de desastre, era difícil imaginar que Varsóvia ia continuar a ser a 

capital do país. No entanto, a população manifestava uma vontade irredutível que 

guiava os seus impulsos, a razão e as emoções para improvisar toda uma vida num 

lugar que parecia morto.  

Nos primeiros dias qualquer um quando chegava à capital ia para a sua casa, depois 

procurava pela casa dos seus seres próximos, as vezes... Pelos túmulos. Aquelas 

andanças pela cidade era um sofrimento constante. [...] Andar de noite era 

praticamente impossível. Inclusive durante o dia, p. ex. nem todo mundo podia 

atravessar a Praça de Napoleão. Lá tinha buracos e montanhas enormes. E em todas 

as ruas, túmulos com nome ou sem nome. E em toda parte mulheres meio 

enlouquecidas, correndo o dia inteiro em busca das pegadas dos seus próximos. O 

fedor na cidade era insuportável. Tinha pessoas que diziam que não dava para 

reconstruir a cidade, que a Varsóvia deixou de existir. Porém o governo resolveu que 

ela ia ser a capital. E aquelas teimosas multidões de moradores que voltavam para a 

sua cidade acreditando que ela vai se levantar das ruinas [...]. (Dalborowa apud Jolanta 

Rekavek, 2010, p. 56) 

Efectivamente, segundo Jolanta Rekavek (2010) a afluência das pessoas, entre 

antigos moradores e novos aventureiros que se instalavam nas ruinas de Varsóvia, 

crescia de uma maneira impressionante nos primeiros meses após a guerra: em 

Janeiro de 1945 a cidade contava com 162 mil habitantes, em Fevereiro com 174 mil, 

em Abril com 318 mil, em Maio com 366 mil.   

De acordo com David Crowley (2003), a cidade de Varsóvia começou a ser 

reconstruída pelos seus cidadãos, que ocupando os poucos edifícios habitáveis 

começaram a limpar à mão o cascalho da ruas e a enterrar os mortos, 

[...] the English novelist Storm Jameson was more expressive, describing “narrow lanes 

tracing the lines of vanished streets between the scorched shells of houses, each 
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vomiting its dust choked torrent of rubble. With only spades and bare hands, men and a 

few women working headlong to clear them. The faintly sweetish stench of the bodies 

rotting under the rubble still clung to it.” (Crowley, 2003, p. 26) 

Devido a essa vontade de reconstruir, e ao efeito moral provocado por essa atitude -

“reconstruction for them was almoust a form of revenge” (Denslagen e Gardner, 2009, 

p. 103) -, os políticos que nos corredores do poder discutiam a mudança da capital 

para Cracóvia, que escapou à destruição, ou Lódz, cidade de fábricas e com 

trabalhadores com uma tendência muito mais forte a aceitar o ideal socialista, não 

tiveram alternativa a não ser manter a capital em Varsóvia. (Crowley, p. 14) 

Assim, logo após a II guerra mundial a reconstrução tornou-se uma prioridade 

principal, tanto para os seus habitantes, como para as autoridades comunistas. 

O presidente Polaco de então, Boleslaw Beirute tomou a direcção da reconstrução 

pessoalmente, tendo uma ultima palavra em tudo o que formava um perfeito modelo 

da sociedade comunista “to get the city rigth and to produce the rigth citizens” 

(Crowley, 2003, p. 33) em 1945 Bierut constituiu o Gabinete de Reconstrução de 

Varsóvia, corpo responsável por criar o plano ideal da nova capital socialista. 

Varsóvia tornou-se na cidade propaganda, nas palavras de um slogan político 

contemporâneo “The socialist capital city for every citizen, owrker, peasent and 

intelectual” (Crowley, 2003, p. 33). Onde o advento da nova zona industrial na cidade, 

particularmente as zonas mais próximas dos distritos históricos, eram parte símbolo, 

parte uma tentativa de engenharia social, onde as fábricas, as oficinas, os edifícios 

culturais, sejam elas bibliotecas museus, escolas ou teatros (fabricas de cultura) 

tinham mais do que um significado económico (Crowley, 2003, p. 34). 

Após o primeiro ano da fase espontânea de reabilitação da cidade, com a fundamental 

colaboração dos moradores que “até ao final de 1945 foram reformados 171000 m2 

das estradas, 117000 m2 das calçadas [...] Foram eliminados 835000 m3 de entulho, 

foram inaugurados 11 hospitais, 31 escolas, 7 igrejas e passaram a funcionar 7 

instituições do ensino superior” (Rekavek, 2010, p. 60), começou em 1946 a fase de 

planeamento da reconstrução na qual a questão do património tornou-se uma questão 

política. 
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Como tal é com carácter propagandista e populista que poderemos compreender o 

que a inteligência polaca entendia como importante restaurar e o que não queriam ver 

reconstruído  

 Os principais inimigos da reconstrução de Varsóvia como uma cidade tradicional, com 

a forma do séc. XIX, foram os membros da elite doutrinária do novo regime comunista, 

vinculado aos principais grupos de vanguarda antes da II guerra mundial. Este grupo 

de intelectuais e administradores elitistas era nascido em Varsóvia e sonhavas com a 

destruição dos vestígios da antiga capital para criar uma Varsóvia nova e utópica 

(Rekavek, 2010, p. 61). 

E assim, segundo Wim Denslagen e Donald Gardner (2009), ao contrário do que 

poderíamos prever (que a cidade iria ser reconstruída exactamente como era antes da 

guerra), optou-se antes por imagens ideais da realidade pré guerra. “What ideal image 

could have appealed to them more than that of the urban scenes Bellotto depicted 

between 1767 and 1780?” (Denslagen e Gardner, 2009, p. 205) 

 De facto, segundo Wim Denslagen e Donald Gardner (2009) a cidade de Belloto 

estava no seu auge de beleza, era calma harmoniosa e intocada pela modernidade e o 

stress pós-industrial.  

Não foi somente pela visão romântica das obras de Belloto, e pela busca de um ideal 

de beleza, pois como referido anteriormente, também o final do séc. XVIII, foi a época 

em que a cidade estava no seu auge político, Varsóvia era então o centro do reino, a 

cidade parlamentar. A escolha da época foi uma referência ao passado da Polónia 

como pais soberano e à sua grandiosidade cultural, que deverá ser narrada. 

Exemplos da arquitectura do séc. XIX foram demolidos para reconstruir edifícios que 

eram seus precedentes, por exemplo a fachada da catedral de São João, projectada 

por Adam Idzikowsli no estilo neogótico em 1840, não foi reconstruída, mas sim 

substituída pela versão precedente do século XV; ou a casa do médico da corte, Josef 

Skalski no número 45 da rua Krakowskie foi completamente reconstruída em todo o 

seu detalhe pois datava de 1780, mas a casa adjacente no estilo neo-renascentista 

datada de 1890, não foi permitida a sua reconstrução, numa “típica hostilidade contra 

a russianização da arquitectura” (Denslagen e Gardner, 2009, p. 105) 

Assim, segundo Crowley, a reconstrução avançou com a fanfarra «heroiquizante» dos 

cidadãos de Varsóvia slogans como a utilização da expressão Varsoviano eram 
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utilizados para retractar acondimento extraordinários, sendo os edifícios construídos 

em “warsawy tempo” (Crowley, 2003 p. 34) ou «tempo varsoviano» (alusão à 

velocidade da construção) e cada inauguração era anunciada sob a bandeira anual do 

mês da construção de Varsóvia (no mês de Julho), programação partidária criada para 

apresentar as novas construções sob um tema heróico, patriótico e socialista. 

Muitas inaugurações foram agendadas para os «Julhos Varsovianos», incluindo a 

rectificação da nova constituição da República do povo, a inauguração do palácio da 

cultura em 1955 (monumento heróico a Estaline), e em 1953 a abertura do núcleo 

central da cidade velha reconstruída.  

Mas, segundo o Crowley, apesar de todos os seus esforços, a cidade velha nunca se 

tornou propriedade do partido único, e as simulações históricas foram usados 

recorrentemente para reflectir a sua própria relação com a cidade e a sua história. 

David Crowley reflecte na seguinte analogia: que apesar de toda a propaganda a 

grandes monumentos socialistas (como o palácio da cultura) era na cidade velha junto 

aos seus edifícios, que os cidadãos polacos vinham tirar as suas fotografias, e embora 

os edifícios não sejam reais, e sim uma simulação de um tempo antigo, era ainda 

assim um centro onde resíduos do passado poderiam ser encontrados, e embora os 

edifícios preservados não fossem cópias do existente pré-guerra, os sobreviventes 

reconheciam nos novos edifícios memórias de experiências equivocadas, em que a 

nostalgia sombreada por melancolia conectava-os com um passado existente para 

além da sua memória “[...] this is the street that my grandmother knew as a child or 

here is the church in where my parents were married” (Crowley, 2009 p. 54). Assim 

reconhece-se na reconstrução uma memória de caracter continuo como se não 

tivessem sido interrompida pela destruição. 

 
Ilustração 15 – A partir da esquerda: Casa na Praça do Castelo em 1920, a mesma como pintado por Bellotto em 1768, e após a 

reconstrução 1948, note-se que a para a reconstrução optaram pela versão de Belloto (99percentinvisible, 2012a) 
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Ilustração 16 – Ilustração Krakowskie Przedmieście od strony Nowego Światu, Pintura por belloto retratando a Rua Nowy Świat  
(Muzeum Historii Polski, 2012a) 

 
Ilustração 17 – Hoje, existem cartazes com pinturas de Bellotto ao lado de edifícios, convidando os transeuntes a se maravilharem com 

sua semelhança (99percentinvisible, 2012a) 
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Ilustração 18 – Construção do palácio da Cultura e da Ciência (Muzeum Historii Polski, 2012a) 
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Ilustração 19 – Capa de um folheto 1949 detalhando a construção da Via Leste-Oeste. (Crowley, 2009 p. 36) 

 

 
Ilustração 20 – Capa de “O Cinema llustrado” com uma imagem do filme Przygoda na Mariensztacie (Aventura em Varsóvia), 1952, o 

filme combina vários elementos, incluindo o romance e o esforço de reconstrução, e mais politicamente, a recuperação do antigo bairro 
burguês pela classe operária. (Crowley, 2009 p. 35) 
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A memória da arquitectura na Cidade Velha 

De acordo com Mark Crinson o nosso entendimento quotidiano do termo memória 

enquadra dois aspectos interligados: o primeiro como resíduos de experiencias 

passadas que ficaram guardados ou activos na mente, e assim sentido como parte de 

nós mesmos, enquanto outras experiências foram esquecidas; a segunda é a 

habilidade ou faculdade pela qual nos reconhecemos/recolhemos o passado. Segundo 

o mesmo autor, o sentido do processo, ou a mecânica mental é comum a ambos os 

aspectos do termo, e aparentam derivar de um outro e mais antigo sentido de memória 

como uma estrutura de retórica. (2005) 

Transportando o raciocínio para uma ideia antropomórfica de memória urbana (a 

cidade como tendo memória), que segundo Rossi no seu livro “A arquitectura da 

cidade” (1966)  

[...] the human body and the city are seen as similar in being the creation of a unique 

set of experiences. A city remembers through its buildings, Rossi argues, so the 

preservation of old buildings is analogous with the preservation of memories in the 

human mind. (Crinson, 2005, p. XIII). 

 Assim sendo, todos os processos de desenvolvimento urbano fazem parte da história 

da cidade, e a sua identidade é - em directa relação ao primeiro dos dois aspectos da 

memória descritos acima,- uma soma de experiencias próprias, urbanas, de edifícios 

que lhe sugerem um significante contexto psicológico que perfazem o sentido da 

cidade. Mas segundo Mark Crinson, esta analogia é mais comummente compreendida 

como a cidade sendo uma paisagem física e uma colecção de objectos e práticas que 

permitem uma recordação/recolha de elementos do passado, e personificam o 

passado através de traços das sequentes construções e reconstruções. Mas também 

a memória urbana remete-nos para as cidades, como sítios onde pessoas viveram e 

ainda são sentidas fisicamente, “shaping what is remembered beyond the discourses 

of architects, developers, preservationists, and planners. But it is also often 

strategically mobilized by those professions” (Crinson, 2005, p. XII). 

Assim, Crinson argumenta que não existem marcadores mais óbvios na memória de 

uma cidade que os seus monumentos (concebidos como tal ou apropriados para tal) e 

não existem locais mais óbvios para crises de memória. Argumenta, que sendo os 

monumentos comummente pagos, ou pelo menos sancionados pelo estado, 
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representam o que tem de ser recordado de acordo com o poder estabelecido, apesar 

que também podem simbolizar revoltas contra esse mesmo poder. Assim os 

monumentos podem ser sujeitos a operações de erradicação de memória por grupos 

insurrectos (como a destruição da estátua de Sadam), ou quando ofendem a 

sensibilidade de um novo regime. Presenciamos ao longo da história da arquitectura 

de Varsóvia vários exemplos dessa limpeza da memória, tanto na destruição de 

igrejas ortodoxas aquando das insurreições de 1863 (Denslagen e Gardner, 2009, p. 

105), como também na demolição de modo planeado que os alemães perpetraram 

quando da ocupação da cidade, tendo em vista subverter a capital política de Varsóvia 

a um mero parque habitacional dos seus dirigentes, ou na reconstrução deliberada de 

arquitectura de um tempo especifico, de modo a rearranjar a memória da cidade para 

promover uma determinada visão política (sobretudo de enfâse nacionalista) da 

cidade, sendo que no modo como a reconstrução foi publicitada, o apagar da memória 

foi em si própria transformada em memorial em favor de um novo regime. 

A arquitectura em Varsóvia é política. 

 
Ilustração 21 – Varsóvia, O panorama mais famoso da Cidade Velha da Praça do Castelo (Perlinska, 2008, p.2) 
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Ilustração 22 – Varsóvia, o pátio do Palácio Real (Perlinska, 2008, p.2) 

 
 

 
Ilustração 23 – Varsóvia, mercado Dekerta (Perlinska, 2008, p.5) 
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3.2. A RECONSTRUÇÃO DA BAIXA CHIADO 

“Entre os acontecimentos extraordinários da minha vida não devo omitir a meus filhos o 

que passei na ocasião do memorável terramoto de Lisboa, que teve lugar no 1º de 

Novembro de 1755, pelas nove horas e meia da manhã; como fosse dia de todos os 

santos, tinha eu ido à missa da Igreja do Carmo, cujo tecto era de abobada de pedra, e 

derrubado matou muito povo que ali se achava, de cujo perigo escapei por ter ido mais 

cedo, e me achar na dita hora nas águas furtadas das minhas casas». Assim inicia 

Jacome Ratton o seu relato evocativo do dia em que a desgraça atingiu 

inesperadamente Lisboa.” (Santos, 2000, p. 37) 

 
Ilustração 24 – Ruinas da Igreja de São Nicolau (Boxer, 1955, p. 729) 

  
De repente a 1 de Novembro de 1755, um terramoto de grande intensidade e 

magnitude que assolou Portugal, em particular as regiões do Algarve e da costa 

atlântica incluindo o vale do Tejo, destruiu completamente o centro da cidade de 

Lisboa. Seguiu-se-lhe o incêndio que durou seis dias, ainda mais catastrófico. Este 

terramoto permanece ainda hoje como uma das catástrofes de maior violência; entre 

outras razões porque destruiu uma cidade rica em história, toda a sua riqueza e 

valores artísticos desaparecidos para sempre. 
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As áreas mais afectadas pelo desastre, por razões sísmicas e por haver maior 

propagação de fogos, foram as mais densamente construídas, a zona central da Baixa 

“estendendo-se a oeste pelo Bairro Alto e para leste pela colina do castelo.” (Santos, 

2000, p. 38) 

Segundo Maria dos Santos, nesta época, a população de Lisboa atingira os 250 000 

habitantes, e estima-se que cerca de 10 000 pessoas teriam perecido na catástrofe, 

“[...] um observador contemporâneo refere que cerca de 20 000 casas da cidade 

tinham sido destruídas e mais de dois terços tinham ficado inabitáveis, os seis 

hospitais tinham desaparecido, assim como trinta e três palácios.” (Santos, 2000, p. 

38) 

Perante as adversidades, e face á tragédia que se abateu sobre a capital, e à 

fragilidade do seu rei, Sebastião José de Carvalho e Melo, à altura secretário dos 

negócios estrangeiros e da guerra, tomou a iniciativa, providenciando as medidas de 

emergência necessárias para melhorar as condições de salubridade – “como conta a 

lenda, Pombal dizendo: enterrar os mortos, cuidar dos vivos” (Santos, 2000, p. 52) -, 

para trazer abastecimentos de emergência, e reforçando a acção policial para 

controlar o caos dominante. Simultaneamente desencadeando o processo que irá 

culminar com a reconstrução de Lisboa. 

O então conde de Oeiras, nomeou o Eng. Manuel da Maia, “então com 78 anos de 

idade e todo o saber e experiência de uma escola de engenharia, aplicada em obras 

como o aqueduto das águas livres em Lisboa (1729-1748) que resistiu incólume ao 

tremor de terra. “ (Sidónio Pardal, 2003, p. 22) 

Estratega principal de toda a acção que vinha seguir-se, Manuel da Maia desenvolveu 

ao longo de três dissertações escritas -tendo entregue a tarefa de desenho a outros 

arquitectos-, em que propõe de maneira sucinta e exaustiva, modelos alternativos para 

a reconstrução da cidade, incluindo o modo de como se irá ressarcir os proprietários 

lesados com a reconstrução (que irá ditar a divisão das áreas dos edifícios, divididas 

conforme a proporção da propriedade demolida e a sua localização), perante os quais 

o poder político vai decidir a estratégia a adoptar.  

Em resumo são os seguintes os cinco modelos enunciados por Manuel da Maia: 
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1º modelo: Reconstruir a cidade como ela era, com ligeiras melhorias, aproveitando os 

materiais em ruinas para a reedificação. Aqui há uma quase total demissão do 

Planeamento Urbanístico. 

2º modelo: Reconstrução dos edifícios “com as antigas alturas, mudando as ruas 

estreitas em ruas largas” (Maia apud Santos, 2000, p. 57) 

3º modelo: Redução da altura dos edifícios para “dous pavimentos sobre o terreno e 

mudando as ruas estreitas em largas” (Maia apud Santos, 2000, p. 57). 

4º modelo: Arrasar toda a cidade baixa, elevando as cotas de terreno sobre os 

entulhos, melhorando assim as condições de drenagem das águas pluviais dos 

esgotos, e “livrando Lisboa baixa das inundações que padece em ocasiões de maré 

cheia” (Maia apud Santos, 2000, p. 57). Desenhar novos arruamentos “com liberdade 

competente, tanto nas larguras como nas alturas dos edifícios que nunca poderá 

exceder a largura das ruas” (Maia apud Santos, 2000, p. 57). Este cenário propõe uma 

renovação radical da baixa, com base num plano urbanístico detalhado. 

5º modelo: Combina uma o 1ºmodelo para a cidade, com a criação de uma cidade 

nova, planeada entre Alcântara e Pedrouços “desprezando Lisboa arruinada, e 

formando outra de novo até Alcântara e Pedrouços; com permissão porém de que os 

donos das casas de Lisboa arruinadas as pudessem levantar como quisessem”. (Maia 

apud Santos, 2000, p. 57) 

Do mesmo processo de decisão que levou à construção dentro da cidade, foram 

apresentados seis projectos que Manuel da Maia colocou num simulacro de concurso 

entre outras tantas equipas, cada uma com um conjunto fixo de condições às quais 

tinham de apresentar soluções. Foi aprovado o projecto de Eugénio dos Santos, que 

pese embora a racionalidade e regularidade do projecto, com a sua complexa malha 

de ruas perpendiculares e paralelas ao rio, definindo quarteirões longos e estreitos, 

integrou a estrutura e os elementos essenciais da preexistência destruída, e 

consagrou a tradicional permeabilidade e valorização diferenciada do sistema rua-

travessa. Este plano inspirado nos princípios da cidade barroca, ao estruturar-se na 

ligação de pontos significantes, as duas praças: a Praça do Comércio, monumental 

porta da cidade ligando-se ao rio Tejo, e o Rossio, situada mais para o interior, um 

fórum urbano; e a amarração às colinas de São Francisco e do Castelo. 
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Apesar de nesta sucinta descrição de como nasceu este extraordinário projecto de nas 

palavras de Walter Rossa,  

urbanismo de Grau absoluto, ou fusão plena entre arquitectura e urbanismo, ou quiçá 

de forma extremada, a cidade como obra de arte total” poder dar a perceber que o 

projecto nasceu “ por um conveniente entendimento entre [...] Manuel da Maia e o 

futuro Marquês de Pombal [...] [e de] [...] uma providencial encontro e acerto por 

obrigação de encargos e ofícios entre essas duas personalidades densas e 

pragmáticas do iluminismo português (Rossa, 2003, p. 30) 

A reconstrução de Lisboa é o culminar de uma vontade de reconstrução de Lisboa 

como capital, que já é debatida pelo menos desde o inicio da idade moderna- “já 

Francisco da Holanda em da Fábrica que Falece … (1571) questionara a coroa se 

Lisboa, cidade então verdadeiramente cosmopolita e de grande relevância para a 

economia a para a geopolítica mundial, possuía uma imagem e projecção urbanística 

a tal correspondentes” (Rossa, 2003, p. 32), 

A cidade de Lisboa já então estaria num processo de reforma, de modo a dar resposta 

a um ensejo “ formulado durante o reinado de D. João [...] de poder reformar Lisboa 

como nova Roma”. (Rossa, 2003, p. 32), mas que devido a constrangimentos 

formulados pela consolidação do centro de Lisboa intramuralhas e pela resistência que 

a alteração de configuração suscitava, devido ao estatuto e valor do cadastro do 

centro antigo, o projecto de uma nova centralidade estava planeado numa nova Lisboa 

ocidental, tal projectos como o aqueduto das águas livres, desenhado por Manuel da 

Maia, “planeado para abastecer a zona menos densa da área ocidental de Lisboa” 

(Rossa, 2003, p. 34), ou a marginal projectada em 1733 por Carlos Mardel para ligar o 

terreiro do paço às quintas reais de Belém, sugerem. 

Com a destruição parcial do centro antigo, desaparece quase na totalidade as 

resistência existentes à mudança, tornando possível demolir o que fosse necessário 

para reformar a cidade “no local onde desde a idade média desenvolvera a sua 

centralidade” (Rossa, 2003, p. 34), muito embora nas suas dissertações, Manuel da 

Mais tivesse considerado a hipótese de erguer a cidade na zona de Belém, como visto 

no 5º modelo atrás descrito. 

Também de acordo com Walter Rossa (2003), o projecto provém de uma experiência 

adquirida num contexto colonialista, em que se desenvolviam planos de cidades com 

um programa que integrava a arquitectura como uma componente estereotipável da 
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composição. Assim sendo, a arquitectura da Baixa Pombalina não é mais do que a 

evolução e adaptação à escala e circunstâncias do caso, da arquitectura em série que 

a coroa portuguesa produzia por todo o império segundo princípios compositivos e 

metodologia construtiva padronizados. Houve também várias referências a outras 

obras existentes na europa contemporânea, nomeadamente a reconstrução de 

Londres após o incêndio de 1666 e o plano de expansão de Turim iniciado em 1621, 

que Manuel da Maia refere nas suas dissertações, revelando no entanto não ter 

suficientes informações sobre as mesmas, nas suas bibliotecas e nas de Lisboa 

destruídas, se bem que nos projectos das ruas, eram claramente referenciados o 

modelo inglês 

Declaro que as ruas de Inglaterra são formadas por três divisões, a do meio mais larga 

para as carruagens, e as duas do lado para dente de pé; aquela calçada de pedra 

miúda, e as duas de enxilharias grossas com os seus postes que as separam das do 

meio, para que as carruagens não vão embaraçar os dous passeios [...] (Maia apud 

Santos, 2000, p. 66) 

Para além do plano, Manuel da Maia apresenta propostas para as fachadas dos 

edifícios elaboradas por Eugénio dos Santos, que respeitando a ideias de Pombal 

inspirado do iluminismo, aplicadas à intervenção urbana, são de um pragmatismo 

surpreendente, em que: 

[...] para além da preocupação de respeito pelos direitos da propriedade privada e pela 

viabilidade financeira dos empreendimentos, o plano atende à construção de edifícios 

públicos e à sua localização de serviços para revitalizar a vida social e económica da 

cidade (Pardal, 2003, p. 26). 

Também são indicados na 3ª parte da dissertação de Manuel da Maia, as 

preocupações com um sistema de recolha de lixos e de escoamento de esgotos, 

assim como a condução de águas potáveis. O alargamento das ruas, a menor altura 

dos edifícios, a construção de paredes corta-fogo, para além das razões de segurança 

anti-sísmicas eram também justificadas por razões sanitárias. 

Segundo Maria dos Santos (2000), para os desenhos das fachadas optaram por um 

sistema de módulos definidos pela multiplicação do módulo base (permitindo 

corresponder a área do modulo a atribuir ao proprietário, ao equivalente à área do seu 

lote anterior ao terramoto), que respeitando uma hierarquia gerada pelo quarteirão, e 

com base na largura e nos usos das ruas: ruas principais, secundárias e travessas; 
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para cada categoria de rua foi proposta uma fachada específica, em que para as 

travessas e ruas secundárias é proposto uma fachada mais simplificada, reduzindo as 

varandas ao contraste com as fachadas das ruas principais, em que a as cantarias são 

recortadas, e em que o andar nobre permite uma varanda em pedra com gradeamento 

em ferro. 

Esta coordenação dimensional imposta tem também outra consequência: a repetição 

das medidas dos vários elementos construtivos a utilizar, permite a industrialização da 

construção, aplicada a uma escala nunca antes realizada em Portugal. Assim também, 

a simetria resultante da aplicação de módulos base pré-dimensionados, permitem para 

além de uma maior resistência aos sismos, e da liberdade para as divisões em tabique 

deixadas para o proprietário, uma monumentalidade que se pretendia atingir para uma 

cidade, que se queria a capital de um império. 

O processo de reconstrução processou-se lentamente. A falta de recursos dos 

proprietários constituiu a maior dificuldade, que ainda assim resistiam a aceitar os 

condicionamentos impostos pelo plano e pela sua arquitectura.  

Cem anos depois, os medos de novos terramotos haviam desaparecido, e os 

interesses dos proprietários vencido, foram permitidos alterações ao projecto original, 

tendo frequentemente sido construído mais dois andares acima da cornija “Podemos 

assim verificar que a partir da proposta inicial de Manuel da Maia – talvez utópica- de 

três pisos e sótão se chegar aos seis e sete andares”. (Santos, 2000, p. 99) 

Hoje, o conjunto de monumentos-mensagem, e monumentos-forma na zona da Baixa 

Pombalina, é uma zona classificada como Conjunto de Interesse Público, trata-se de 

uma reclassificação, ampliação e renomeação da Baixa Pombalina, que estava 

classificada como Imóvel de Interesse Público. A área a considerar engloba a 

configuração fundamental do Plano de Reconstrução de Lisboa, elaborado por 

Eugénio dos Santos em 1756, um ano após o terramoto, e aprovado em 1758, o qual 

integra a zona baixa e central com uma malha ortogonal, a zona ribeirinha e a zona 

alta, incluindo o Chiado e áreas confinantes. Estes últimos fazem parte claramente da 

Lisboa Pombalina. Foram ainda acrescentadas, a Ocidente, as zonas envolventes às 

Chagas e Santa Catarina, assim como, a Oriente, a zona confinante com a Rua de 

São Mamede. Embora não contempladas inicialmente no Plano, a reordenação destas 

áreas obedeceu aos princípios da urbanística e arquitectura pombalinas. Por sua vez, 

a Norte, importantes existências pombalinas foram integradas nesta área a classificar, 
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nomeadamente os primeiros troços da antiga Rua Oriental e actual Praça dos 

Restauradores, que inicialmente delimitavam o Passeio Público, 1º jardim público de 

Lisboa, projecto pombalino de 1764, que serviu de remate ao Plano de Reconstrução, 

estendendo-se até à Praça da Alegria e transformando-se, no séc. XIX, na primeira 

parte da Avenida da Liberdade. Desta forma, o conjunto Lisboa Pombalina abrange as 

áreas das seguintes freguesias: Encarnação, Madalena, Mártires, Sacramento, Santa 

Catarina, Santa Justa, São José, São Nicolau e São Paulo.. 

O Chiado 

O plano de reconstrução não se confinou somente na área central conhecida como 

Baixa, historicamente e legalmente definidos como Baixa Pombalina, “uma das 

particularidades mais ousadas do plano do Eugénio dos santos foi precisamente a 

complexidade topográfica” (Silva, 2007, p. 2), projecto que envolvia para além da 

acima citada baixa pombalina, envolvia também a colina de São Francisco, e a partir 

dela o redesenho do Chiado, envolvendo-o com o Bairro Alto preservado em grande 

parte do terramoto, a reconstrução do Bairro de São Paulo que se articula com a 

reticula da baixa através da Praça do Município, da rua do Arsenal e do Cais do Sodré. 

Reconstrução essa, segundo Raquel Henriques da Silva (2007), prevista na Planta da 

reconstrução de Lisboa, provavelmente elaborada por Eugénio dos Santos, com a 

colaboração de Carlos Mardel, sancionada pelo Senado da Cidade e pelo Marquês de 

Pombal em 1758. 

Sendo que após o desaparecimento de todos os autores do plano, a reconstrução do 

chiado foi-se fazendo com maior liberdade programática, “de modo que o pombalino 

conforma ali uma arquitectura que mescla casas nobres e palacetes, com prédios por 

vezes designados, na documentação “casas nobres de aluguer”” (Silva, 2007, p. 6), 

estendendo-se à rua do Alecrim e bairros anexos da Emenda e rua das Flores, 

enquanto no Cais do Sodré e a S. Paulo mantiveram a arquitectura inicial na figura 

estruturante do quarteirão. 
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Ilustração 25 – Planta nº1, Gualter da Fonseca e Pinheiro da Cunha (Castanheira, 1997, p. 23) 

 
Ilustração 26 – Planta nº2, Sebastião e Domingos poppe (Castanheira, 1997, p. 24) 
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Ilustração 27 – Planta nº3, Eugénio dos Santos e Carlos Andrea (Castanheira, 1997, p. 25) 

 

 
Ilustração 28 – Planta nº4, Gualter da Fonseca (Castanheira, 1997, p. 26) 
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Ilustração 29 – Planta nº5, Eugénio dos Santos e Carlos Mardel (Castanheira, 1997, p. 27) 
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Ilustração 30 – Fachadas das casas do M. Pombal, Rua de São João, ldo poente (Castanheira, 1997, p. 33) 
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Ilustração 31 – Fachada Rua Travessa de St.º Justa (Castanheira, 1997, p. 30) 

  

 

Ilustração 32 – Fachadas das Ruas do Ouro, Augusta e Rua Bella da Raynha (Castanheira, 1997, p. 33) 

  

 

Ilustração 33 – Fachadas da Rua Nova do Arsenal (Castanheira, 1997, p. 33) 

  



O Lugar da memória na arquitectura contemporânea  

Pedro Miguel Rosa Pereira                                  76 

 

 

Ilustração 34 – Prospecto da face oriental da rua larga de S. Roque (hoje da Misericórdia) no terceiro quartel do século XVII (Sousa, 
s.d.)   

 

Ilustração 35 – Prospecto da face norte da rua direita. das portas de santa catarina e da rua do chiado, no terceiro quartel do século 
XVII. A torre Norte das Portas e ao lanço de muralha que se segue para o Oriente. A segunda travessa abre-se onde está hoje “A 

Brasileira”. (Sousa, s.d.) 

  

O incêndio no Chiado em 1988 

Na madrugada de 25 de Agosto de 1988 foi dado o alerta: um violento incêndio tinha 

deflagrado nos armazéns Grandella, na Rua do Carmo. 

O incêndio destruiu parte do chiado, precisamente na zona de transição para a Baixa. 

Presumivelmente atribuído a um curto-circuito, começou durante a noite e espalhou-se 

durante várias horas. Segundo a protecção civil, este incêndio provocou a total 

destruição de 18 edifícios, em particular dois grandes armazéns que não 

correspondem aos tipos usuais por diferentes razões: 

- O edifício “Grandella” que ocupa um espaço com uma frente para a rua do 

Ouro e outra para a rua do Carmo, construído em 1906 de acordo com um projecto de 

Georges Demay, arquitecto dos Armazéns Printemps de Paris, que introduz uma 

estrutura de ferro em planta livre, “ de gosto Art Noveau” (Siza, 2003, p. 52) e fachada 

em pedra com decoração figurativa e enormes vãos. 

- O edifício dos “Grandes Armazéns do Chiado” ou “Palácio Barcelinhos”, que 

tem a sua fachada principal nas ruas do Carmo e Nova do Almada, e as traseiras na 
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rua do Crucifixo. O edifício “apesar das muitas transformações sofridas, da variada 

utilização e dos desastres, mantém basicamente a estrutura material e espacial 

correspondente a um projecto tardo-barroco nunca completamente realizado” (Siza, 

2003, p. 52), ocupa o sítio do convento do Espírito Santo da Pedreira, com origem no 

séc. XIII, sobrevivendo ao terramoto – embora parcialmente danificado – e foi mantido 

no plano da reconstrução. Comprado em 1835 pelo conde de Barcelinhos, 

transformou-o num palácio, que foi grandemente destruído em 1880 por um incêndio. 

Mais tarde de novo vendido e desta vez adaptado a um hotel de luxo, até finalmente 

em 1894 ser convertido num grande armazém de retalho. 

 

Ilustração 36 – Perspectiva conjectural do território da pedreira, nos fins do século XIII. Vê-se no primeiro plano, ao centro, o 
Convento do Espírito Santo da Pedreira (Armazéns do Chiado), à margem do declive para o vale. Já povoado de casas: em 
frente, em direcção ao Poente a estrada de Santos, depois a rua pública da Pedreira (a Rua Garrett de hoje); à esquerda o 
Convento de S. Francisco e os Mártires, mais ao longe, o paço que foi dos Condes de Ourem (Escritórios da Companhia do 

Gás); à direita, o Estudo Geral (liceu) e mais ao fundo, o Convento da Trindade. (Sousa, s.d.)  
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Ilustração 37 – Armazém Grandela, fachada Rua do Carmo, cerca 1940 (Castanheira, 1997, p. 41) 
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Ilustração 38 – Rua Garrett, ao fundo o Largo do Chiado (Castanheira, 1997, p. 42) 
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Ilustração 39 – Rua Nova do Almada (Castanheira, 1997, p. 43) 
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Ilustração 40 – Incêndio do Chiado, 25 de Agosto de 1988 (Castanheira, 1997, p. 45) 
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Ilustração 41 – Fotografia aérea da zona sinistrada do Chiado, após o incêndio (Castanheira, 1997, p. 87) 
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Ilustração 42 – Armazéns do Chiado, após o incêndio (Castanheira, 1997, p. 87) 
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Ilustração 43 – Armazéns do Chiado, após o incêndio (Castanheira, 1997, p. 48) 
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Ilustração 44 – Armazéns do Chiado, após o incêndio (Castanheira, 1997, p. 49) 
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Ilustração 45 – Armazéns do Chiado, após o incêndio (Castanheira, 1997, p. 70) 

  



O Lugar da memória na arquitectura contemporânea  

Pedro Miguel Rosa Pereira                                  87 

 

Ilustração 46 – Armazéns Grandela, após o incêndio (Castanheira, 1997, p. 47) 
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Ilustração 47 – Edifício José Alexandre, após o incêndio (Castanheira, 1997, p. 91) 
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Ilustração 48 – Edifício Eduardo Martins, após incêndio (Castanheira, 1997, p. 90) 

 

A re-reconstrução do Chiado 

-Está é o arquitecto Siza? Aqui é Nuno Abecassis. Estou a convida-lo para dirigir a 

reabilitação do chiado 

Foi este o meu primeiro contacto com o presidente Abecassis. Assim, com toda a 

convicção, quase uma ordem. 

Expliquei que era para mim um convite totalmente inesperado, que tinha que pensar. 
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-Está bem. Pensa e diz-me depois que sim. (já me tratava por tu e muito em breve por 

“menino”) (Siza, 2009, p. 157). 

“Uns dias depois, o presidente da câmara na altura Nuno Krus Abecasis, tornava 

público o convite dirigido ao Arquitecto Álvaro Siza Vieira para dirigir os trabalhos 

necessários à reedificação e recuperação do Chiado”. (Salgado, 1997, p. 46). 

Assim, sem o concurso defendido então pela Associação dos Arquitectos: 

[...] a Associação aceitou o meu ponto de vista de que não era caso para concurso, 

mas sim para a gestão de uma teia de interesses, nostalgias, desejos, entusiasmos, 

desgostos e dúvidas, num contexto de um Chiado de súbito destruído, mas à muito em 

agonia” (Siza, 2009, p. 221), 

a Câmara de Lisboa decidiu convidar Siza Vieira para dirigir a recuperação do Chiado. 

Decisão essa, votada pela câmara num programa que incluía a decisão de recuperar a 

arquitectura e o carácter do Chiado. 

Assim, a pedido de Siza Vieira, o presidente da Câmara de Lisboa, organizou um 

gabinete camarário sob a directa influência do arquitecto, nomeando como director o 

Engenheiro Peçanha Viegas “um técnico de grande competência com experiencia 

recente da recuperação de Angra do Heroísmo”. (Siza, 2009, p. 222) 

Entretanto os terrenos foram limpos, o que restou dos edifícios foi seguro e escorado, 

e foi feito um levantamento rigoroso. Também decidiu Abecassis construir um pontão 

que “viria a ser fundamental para manter a actividade do Chiado e as zonas 

confinantes”. (Siza Vieira, 2009, p. 221) 

O projecto  

Iremos dividir este projecto em 3 partes distintas, Reconstrução, Reabilitação, e 

Requalificação Urbana que facilitará a conexão conceptual com a tese em curso: 

A reconstrução: 

“Igual ao que era? Há um toque de falsidade inevitável. Um ar de maqueta exposta ao 

tempo, propositado, apto a diluir-se” (Siza, 2003, p. 78) 

De facto, entre os princípios orientadores do plano considerados no Plano de 

Pormenor para a Recuperação da Zona Sinistrada do Chiado-Lisboa, a Câmara 
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estabeleceu que o projecto “deve atender ao enquadramento na área histórico-

monumental onde se insere a zona afectada, respeitando a volumetria preexistente e 

conservando as fachadas de inequívoco valor patrimonial” (Castanheira, 2003, p. 56), 

sendo que nos aspectos fundamentais do plano refere explicitamente medidas que 

visam articular os usos anteriores aos incêndios, numa perspectiva de conservação ou 

reconstrução das fachadas existentes ou demolidas, mantendo as características 

originais, e seleccionando entre as sucessivas alterações executadas, “de um modo 

geral, confrontando as sobreposições que se verificaram, ou a tardia aplicação de 

regras Pombalinas, com alçados-tipo do séc. XVII”, (Castanheira, 2003, p. 56).  

Também no mesmo plano é referido a recuperação das fachadas do princípio do 

século do Grandela, assim como a conservação das cérceas existentes e o restauro 

dos elementos decorativos em toda a zona afectada, em pedra ou metal e se caso for 

necessário a sua reintrodução.  

Curiosa a opção de manter o Grandela, e não voltar ao plano inicial de Eugénio dos 

Santos, visto que o Grandela ocupou o espaço de dois edifícios Pombalinos - sendo 

que os existentes são considerados monumentos históricos-, que foram demolidos 

para a realização desse projecto.  

A proposta indicada no plano de pormenor segue assim a linha pretendida pela 

deliberação política, e do que o arquitecto Siza Vieira considerava ser o mais 

apropriado para a zona afectada pelo incêndio, a de “recuperar a parte destruída”. 

(Siza Vieira, 1994) 

Endende-se que não se pode deixar de concordar com Maria dos Santos, quando no 

seu livro “A Baixa Pombalina, passado e futuro”, afirma que os problemas levantados 

pelo plano de renovação, poderiam ter originado um debate sobre as diferentes 

opções possíveis para como se construir hoje nos centros históricos ou no caso, como 

preencher as partes em falta. 

 Sendo que poderiam ter sido apresentadas várias opções, duas parecem mais 

viáveis: propor um projecto de arquitectura actual, “com todas as subtis dificuldades de 

uma integração harmoniosa, o que exigiria um projecto de excepcional qualidade” 

(Santos, 2000, p. 118), e uma segunda hipótese, a que foi adoptada, tentando manter 

a antiga imagem urbana, como uma espécie de imitação da situação anterior. 
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A urgência que a Câmara Municipal colocou no processo de re-reconstrução, 

apresentando as propostas do Plano como “aprovadas”, não permitiu um debate 

público ou entre profissionais, perdendo-se uma oportunidade para uma discussão 

crucial de ideias, hipóteses e propostas. 

“O contraste com o que aconteceu em 1755, numa situação que não tem qualquer 

comparação, nem em termos da extensão da área nem mesmo sendo uma verdadeira 

catástrofe urbana, é evidente” (Santos, 2000, p. 118). 

Siza Vieira argumenta que: 

“A vontade de alguns projectistas não têm possibilidades nem legitimidade para 

ultrapassar, significativamente o ritmo da evolução de uma cidade e dos seus agentes 

de transformação, sob pena, bastantes vezes experimentada, de fracasso ou de 

sucesso efémero.” (Siza Vieira, 2009, p. 54). 

Mas sem um debate profundo que poderia suscitar novas ideias de transformação, 

não iremos saber se teria ou não razão, pois tal liberdade diluiu-se numa opção 

política. 

Não obstante, as obras fizeram-se, e passados 20 anos reconstruiu-se o Chiado da 

forma mais aproximada possível ao existente antes ao incêndio, e hoje tornou-se uma 

zona bastante concorrida, muito devido à existência dos Armazéns do Chiado e uma 

sucursal da multinacional FNAC, “que lá está, são os grandes chamarizes da zona” 

(Barroso, 2008). 
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Ilustração 49 – Armazéns Grandela, esquisso por Siza Vieira (Castanheira, 1997, p. 95) 
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Ilustração 50 – Acesso ao Pátio do Bloco B, esquisso por Siza Vieira (Castanheira, 1997, p. 97) 
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Ilustração 51 – Acesso ao Pátio do Bloco B, esquisso por Siza Vieira (Castanheira, 1997, p. 99) 
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Ilustração 52 – Pátio do Bloco B, esquisso por Siza Vieira (Castanheira, 1997, p. 100) 
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Ilustração 53 – Rampas, esquisso por Siza Vieira (Castanheira, 1997, p. 102) 
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Ilustração 54 – Cornijas, esquisso por Siza Vieira (Castanheira, 1997, p. 103) 
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Ilustração 55 – Estudo da distribuição interna do Armazém do Chiado, esquisso por Siza Vieira (Castanheira, 1997, p. 
104) 
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Ilustração 56: Metropolitano, Estacionamento, e limite da Zona de Intervenção, 5 Maio 89 (Castanheira, 1997, p. 64) 

  

 

Ilustração 57 – Planta de Lotes a reconstruir e tipos de intervenção, 5 Maio 89 (Castanheira, 1997, p. 55) 
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Ilustração 58 – Plantas da Áreas a integrar no Espaço Publico, 5 Maio 89 (Castanheira, 1997, p. 57) 

  

Mas o que é o Chiado reconstruído? 

Sendo que Siza considera a Baixa-Chiado um edifício unitário (2009, p. 158), é apenas 

uma reabilitação de parte desse edifício, tentando manter um todo, nas palavras de 

Siza “numa acção articulada com outras em curso no centro histórico [...], 

complementando os resultados da prática e de pesquisa na recuperação do Chiado”. 

Mas assim sendo, porquê manter o edifício Grandela? Sendo que o edifício como já 

referido anteriormente não faz parte do que consideramos como património histórico 

do Pombalino? Porquê reconstruir fachadas que foram completamente destruídas, 

numa forma próxima ou conformada aos projectos originais, e não reconstruir também 

as fachadas que teriam sido destruídas quando da construção do Grandela, mantendo 

então a coerência histórica em relação ao monumento que é o projecto pombalino? 

Poderemos reportar à experiência de reconstrução da “Cidade Velha” em Varsóvia 

para uma resposta aproximada. Sendo a reconstrução rápida dos edifícios é uma 

tentativa de superar o trauma sentido pela comunidade aquando do incêndio.  
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Não poderemos, claro está, sequer comparar a violência envolvida no caso polaco 

com o acidente no caso Lisboeta. Ao contrário do caso Varsoviano, onde existiria uma 

vontade de vingança, e construíram um monumento à memória dos tempos áureos de 

um estado-nação emergente e poderoso, escolhendo propositadamente edifícios da 

época, no caso Lisboeta, será mais um monumento à amnésia (Crinson, 2005, p. XIX), 

tentando apagar a existência de trauma, restabelecendo as fachadas exactamente 

como eram imediatamente antes do incêndio, utilizando para tal o passado Iluminista 

da reconstrução pombalina. 

Poderemos encontrar paralelo ao caso do Chiado, numa descrição de Mark Crinson 

aos trabalhos de Libeskind e à arquitectura de pós-guerra alemã e japonesa  

Libeskind‟s architecture is a public manifestation of work which has often been done 

with less fanfare, especially when the issue has been not about memory but about 

amnesia. This is most interestingly the case with the almost totally destroyed cities of 

the losers in war: Japan and, particularly, Germany. In the latter, the process of 

Vergangenheitsbewältigung, to use its appropriately convoluted German term, meaning 

coming to terms with or even overcoming the past, has entailed successive policies of 

either wiping away unpleasant memories, [...].Both have had urban implications, ranging 

from erecting faux historic buildings to replace those destroyed by war, to designing 

modernist buildings as if Germany had rapidly rejoined a family of nations, (Crinson, 

2005, p. XIX). 

Sendo assim poderemos dizer que a reconstrução da Baixa Chiado que tendo 

começado como uma reconstrução de uma parte de um monumento histórico ou 

monumento-forma, tornou-se em si mesmo monumento mensagem ou monumento 

intencional: mas só porque é uma réplica, ele substitui com uma fidelidade atestada 

por desenhos existentes, e por entre outras coisas, a fotografia. Um monumento 

simbólico erguido propositadamente para fins de esquecimento. Um monumento à 

amnésia. 
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Ilustração 59 – Alçados Rua do Carmo e Rua Nova do Almada, 5 Maio 89 (Castanheira, 1997, p. 65) 
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Ilustração 60 – Plantas Armazém do Chiado, 5 Maio 89 
(Castanheira, 1997, p. 63) 
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Ilustração 61 – Armazéns Grandela, Alçado Rua do Carmo, Projecto de Execução (Castanheira, 1997, p. 69) 
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Ilustração 62 – Armazéns Grandela, Corte, Projecto de Execução (Castanheira, 1997, p. 73) 
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Ilustração 63 – Armazéns Grandela, Alçado Rua do Ouro, Projecto de Execução (Castanheira, 1997, p. 74) 

 

A Reabilitação 

Existem inúmeros desenhos originais das fachadas tipo, referentes a edifícios de dois, 

três e quatro pisos, de arquitectura austera, caracterizado pela distribuição modelada 

dos vãos. Não existe qualquer documento referente a plantas-tipo, tudo indicando que 

os condicionamentos se limitavam à dimensão do lote e à modelação dos vãos. (Siza, 

2003, p.52) 

Este condicionamento verificava-se devido à opção do plano de reconstrução 

pombalina, em que para compensar os proprietários dos edifícios destruídos no 

terramoto, eram ressarcidos com uma área de novo edificado, equivalente de 
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construção à área a que eram proprietários antes da reconstrução. Sendo a área a 

receber equivalente a um determinado número de módulos condicionados pelos vãos. 

Assim, embora estivessem restringidos pelo desenho da fachada, e ao tipo de 

ocupação – comércio no piso térreo e habitação de rendimento nos restantes- o 

proprietário do terreno de então, era livre de escolher a distribuição dos interiores.   

Assim sendo, e não existindo modelos a seguir na distribuição dos interiores, não se 

trata então de uma reconstrução per se do preexistente mas sim de uma reabilitação 

dos espaços. E para tal a Câmara estabeleceu as seguintes condicionantes: 

No comércio: visando o regresso das empresas ao local, incluindo o comércio de 

abastecimentos diários, promovendo inversão progressiva da decadência anterior ao 

incêndio, também fazendo a reinterpretação do espaço interior destruído do Grandela, 

para um programa misto e variado (comercial, escritórios, equipamentos de cultura e 

lazer); na habitação: com índices de ocupação entre os 30 e 40% predominantemente 

dos tipos T1 e T2, e de qualidade diversificada; na hotelaria: a utilização do edifício 

dos Armazéns do Chiado programa considerado então, como sendo o indicado para 

uma adaptação à estrutura espacial existente; serão previstos ainda construção de 

equipamentos cultura e lazer. 

Nas condicionantes são apontados ainda como aspectos fundamentais do plano, a 

melhoria das condições de salubridade e de segurança dos edifícios a reconstruir ou 

recuperar, nomeadamente pela redução da profundidade do saneamento do interior 

dos quarteirões ou saguões, pela opção dos materiais, dos elementos construtivos e 

esquemas distributivos. 

Na reconstrução e reabilitação dos edifícios afectados pelo incêndio, foram associados 

em cinco grupos: Bloco A (lotes 7, 8/9, 11 e 20), Bloco B (lotes 12, 13, 14/15 e 16), 

Bloco C (lotes 2, 3 e 6), Bloco D (lotes 4 e 5), Bloco E (lotes 1, 17, 18, 19), tendo como 

princípios orientadores dos mesmos, que compete aos proprietários a escolha da 

distribuição e usos dos interiores, e ao gabinete do Chiado garantir um permanente 

acompanhamento e esclarecimento no que diz respeito à aplicação do plano aos 

projectos de cada unidade, numa interessante emulação das regras na reconstrução 

Pombalina. 
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Tiveram como condicionantes os pisos de habitação poderem ser divididos cada um 

num máximo de dois apartamentos, e as áreas dos escritórios poderão ser 

subdivididas, sendo que todas as divisórias interiores teriam de respeitar a modulação 

dos vãos. A área de vão dos telhados deveria ser reservada aos pisos técnicos, de 

modo a alojar a aparelhagem de tratamento de ar, utilizando as condutas verticais 

existentes no plano. 

Apesar do programa especificar dois apartamentos por piso, “isso não foi permitido 

porque se pensava que não haveria mercado” (Siza, 2003, p. 168). De facto, e 

tomando como exemplo o edifício 8/9, Castro & Mello (prémio SECIL em 1997), o 

interior do quinto piso é constituído por quatro habitações, e o sexto piso por três. 

Também a percentagem de habitação foi “não só cumprida como ultrapassada”, (Siza, 

2003, p. 168) sobretudo pelo facto de embora, no início se pensasse que as áreas de 

escritório dariam muito maior rendimento, o que se constatou não ser verdade devido 

a ainda existirem na cidade muitos metros quadrados de área de escritório para 

alugar. 

Esta é uma intervenção paradoxal, que visa reabilitar o interior de edifícios, que, 

devido ao incêndio, são inexistentes. Com o objectivo de atingir a revitalização 

económica e social, regenerando e reconstituindo a capacidade original sem alterar o 

uso, Siza, no seu projecto “Castro & Mello”, utiliza um casco vazio, para projectar os 

espaços e funções interiores, limitado pela modulação dos vãos (é interessante o 

paralelismo com o projecto Pombalino, em que os interiores foram construídos 

seguindo a modelação dos vãos, onde os proprietários poderiam adoptar as tipologias 

que achassem adequadas aos seus propósitos), que no entanto não limitaram a 

criatividade do arquitecto. Tomando o casco formado pela fachada como lugar onde 

construir, e adaptando-se às qualidades para conformar o espaço e a luz,  

[...] daqui resulta que o processo de gestação formal é contrário à acumulação e 

saturação, privilegiando antes a subtracção e a redução, sem perder no entanto a sua 

margem de liberdade e de invenção (Byrne, 2003, p. 161) 

E assim, não obstante a tendência para os proprietários defenderem pequenas 

habitações, as regras estabelecidas pelo arquitecto para a colocação das paredes 

divisórias, que estão relacionadas pelas fachadas, pelo ritmo que há de aberturas nas 

mesmas, permitiu que as dimensões das divisões tenha sido generosa, 
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dimensionadas à estrutura geral dos edifícios pombalinos. Assim, para além do modo 

como é assumido e desenhado a tipologia de esquerdo direito, note-se o rigor 

geométrico dos espaços internos, e  

 [...] atente-se na exploração da estreita margem de liberdade deixada por esta 

tipologia na articulação interna dos apartamentos dos últimos pisos em torno da 

celebração da luz dos respectivos pátios verticais.” (Byrne, 2003, p. 161) 

 

 

Ilustração 64 – Plantas edifício “Castro e Melo”, 4º Piso (Castanheira, 1997, p. 135) 
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Ilustração 65 – Plantas edifício “Castro e Melo”, 5º Piso (Castanheira, 1997, p. 135) 
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Ilustração 66 – Plantas edifício “Castro e Melo”, 6º Piso (Castanheira, 1997, p. 135) 
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Ilustração 67 – Plantas edifício “Castro e Melo”, 7º Piso (Castanheira, 1997, p. 135) 
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Ilustração 68 – Edifício “Castro e Melo”, Alçado Rua Nova do Almada (Castanheira, 1997, p. 137) 
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Ilustração 69 – Edifício “Castro e Melo”, Pormenor da caleira, 14 Abril de 1992 (Castanheira, 1997, p. 150) 
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Ilustração 70 – Edifício “Castro e Melo”, Desenho das cantarias (Castanheira, 1997, p. 151) 
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Ilustração 71 – “Edifício Melo”, Rua Nova do Almada (Castanheira, 1997, p. 161) 

 

A Reconversão Urbana  

A intervenção de Siza compreendeu também no seu projecto uma estratégia que 

visava transformar e melhorar o tecido do Chiado. 

Para além da estação de metropolitano e dos seus acessos, transformando o Chiado 

num “hub” de transportes fluvial, ferroviário e de metropolitano, sendo “provavelmente 

o mais importante elemento de transformação” (Siza, 2003, p. 168), segundo Cátia 

Santana e Madalena Matos (2010) as várias escadinhas e percursos adicionados no 

projecto, demolindo partes dos edifícios, visam permitir a descoberta de percursos 

alternativos às ruas principais, sendo que os edifícios promovem e moldam uma 

articulação com o espaço urbano, criando pátios, passagens, gerando percursos e 

novos espaços de permanência. 

 No exemplo do pátio B, que com a abertura de um percurso pedonal entre o tardoz 

dos edifícios, com frente para a rua Garrett e do Carmo, e o muro de suporte da escola 



O Lugar da memória na arquitectura contemporânea  

Pedro Miguel Rosa Pereira                                  118 

Veiga Beirão, estabelecendo um acesso através de rampas à porta lateral sul da igreja 

do Carmo, ainda não concluída, irá permitir a ligação das duas cotas, e a conexão do 

Chiado com o Bairro Alto, mas também uma aproximação cénica com a Igreja do 

Carmo, e ao longo de vários níveis, uma vista sobre Lisboa. 

O pátio B, embora com um espaço alongado e claramente vertical, é também um 

espaço de permanência e comércio. 

Poderemos concluir que apesar da dimensão programática do projecto, o mesmo 

estabelece uma relação com a cidade para além dos aspectos históricos e comerciais, 

em que a construção permite a existência de novos espaços urbanos, melhorando-se 

a relação entre o edificado e a qualidade do tecido urbano, relacionando-se com o 

modo de vida contemporâneo.   

 

Ilustração 72 – Estudo das rampas Bloco B (Castanheira, 1997, p. 122) 
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Ilustração 73 – Patamares no tardoz da Rua do Carmo (Castanheira, 1997, p. 79) 
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Ilustração 74 – Patamares de acesso ao Carmo (Castanheira, 1997, p. 79) 
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Ilustração 75 – Pátio do Bloco B, planta das rampas e escadas (Castanheira, 1997, p. 113) 

  

 

Ilustração 76 – Pátio do Bloco B, corte (Castanheira, 1997, p. 114) 
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Ilustração 77 – Bloco B, Perspectiva axonomértica, 23 Abril 90 (Castanheira, 1997, p. 67) 

  

 

Ilustração 78 – Bloco B, Perspectiva do interior do bloco, 5 Maio 89 (Castanheira, 1997, p. 69) 
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3.3. O MUSEU DA ELECTRICIDADE DE LISBOA 

A Central Tejo, a primeira fase (1908 – 1919), a necessidade por electricidade 

No início do século XX, assistiu-se a um incremento de construções fabris nas zonas 

limítrofes da capital Portuguesa. A generalização da electricidade, também devido aos 

novos padrões de habitabilidade nas novas construções, com a instalação de 

ascensores nos edifícios públicos e de habitação, especialmente nas zonas mais 

nobres da cidade (que na altura eram a Avenida da Liberdade, a Avenida da 

República/Avenidas Novas e Baixa) assim como o desenvolvimento da linha do Estoril, 

como zona de veraneio, com as infra-estruturas subjacentes, correspondeu a todo 

esse desenvolvimento, uma nova necessidade por electricidade. 

Devido à Central da Boavista estar situada numa zona muito urbanizada da cidade de 

Lisboa, impossibilitando a sua ampliação, por falta de área disponível, de modo a 

serem instalados novos equipamentos que permitissem aumentar a potência e 

distribuição de electricidade de modo a suprir a procura, as Companhias Reunidas do 

Gaz e da Electricidade (GRGE) optaram por construir uma nova central. 

Com o projecto e construção a cargo da empresa Viellard & Touzet, a nova Central 

Tejo seria construída sobre a zona recém- conquistada ao Tejo, em frente à Junqueira. 

Em Abril de 1914, foi pedida a licença para a construção da Central Tejo à Câmara 

Municipal de Lisboa, tendo sido enviada a memória descritiva na qual se referia: ”O 

edifício será construído em alvenaria de tijolo com carcaça de ferro; as fundações 

serão feitas com betão hidráulico sobre grades suportadas pela estacaria e a 

cobertura do edifício será efectuada com telha marselhesa” (EDP. Sustentabilidade, 

2012a). 

Hoje, ocupando uma extensão de aproximadamente 400m, a Central Tejo está 

confinada a norte pela avenida Brasília, a sul pelo Rio Tejo, a este pela estação 

marítima de Alcântara a oeste pela estação fluvial de Belém. 

A escolha deste local ficou a dever-se ao facto de estar situada numa zona industrial 

de Lisboa, que se estendia à altura, desde o Arsenal da Marinha, até à praia de 

Pedrouços, integrando a Boavista, Alcântara, Junqueira e Bom Sucesso, permitindo 

(graças às dimensões do terreno), a implantação de novas instalações de ampliação, 
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efectivamente decorridas ao largo de 40 ano, sendo que a localização favorecia o 

consumo de electricidade das unidades industriais da zona. 

Também a localização privilegiada na margem do rio Tejo, permitia dispor de dois cais 

privados (ponte pequena e ponte grande) onde atracavam as barcaças carregadas de 

carvão destinado ao seu funcionamento, e aproveitar a água do rio para refrigeração 

dos conjuntos produtores de energia. 

Em 1940, com a exposição do mundo português, esta área industrial foi desafectada, 

tendo sido criados espaços lúdicos e culturais que se coadunam melhor com os 

museus, palácios e monumentos que a circulavam. 

 

Ilustração 79 – Central da Boavista (EDP. Sustentabilidade, 2012a) 

 

 

Ilustração 80 – Central da Boavista (EDP. Sustentabilidade, 2012a) 
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Ilustração 81 – Central Tejo alçado (EDP. Sustentabilidade, 2012a) 

 

 

Ilustração 82 – Central Tejo, anos 30 (EDP. Sustentabilidade, 2012a) 

 

Ilustração 83 – Central Tejo anos 30, pormenor da fachada (EDP. Sustentabilidade, 2012a) 
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Ilustração 84 – Central Tejo Vista aérea (EDP. Sustentabilidade, 2012a) 

 

Central Tejo, a Fase de Alta Pressão 

No início da década de 30 do séc. XX, os equipamentos da Central começaram a ter 

sucessivos problemas, implicando dispendiosas reparações, o que obrigou a 

SOFINA12 pensar na sua substituição por equipamentos mais modernos, económicos 

e potentes. 

Para tal, foi decidido construir um novo conjunto de edifícios, expandindo a Central 

Tejo para o seu lado nascente, devido a questões de espaço (o terreno a poente era 

de menor dimensão), e devido aos terrenos a poente estarem alugados pela 

Administração do Porto de Lisboa a outras entidades. 

Não existindo informação sobre a autoria do projecto arquitectónico da Central Tejo, 

tendo o mesmo sido concebido nos escritórios da SOFINA, em Bruxelas, sabe-se no 

entanto o autor do projecto tecnológico da Central:” O Sr. Lucien Janlet, sendo um dos 

administradores mais novos, é dos que mais tem pugnado pelo desenvolvimento desta 

                                            
12

 “A SOFINA, Société Financiére de Transport et d‟Entreprises Industrielles é constituída em Bruxelas, a 
21 de Fevereiro de 1898, por um grupo de industriais alemães e banqueiros belgas: o grupo Union 
Elektrizitats Gesellschaft, com posição maioritária, os Bancos Allard, Cassel, Jules Matthieu e 
D‟Outremer, com 36% do capital; contava ainda com uma pequena participação da americana Thomson-
Houston (EDP. Sustentabilidade, 2012a). 

 “O investimento [da CRGE] na ampliação dos terrenos obrigou a contraírem, em 1938, um novo 
empréstimo de 20.00 contos junto do Banco Fonsecas, Santos & Viana, ao mesmo tempo que para 
liquidar a dívida que a empresa tinha para com a SOFINA, e que ascendia 75.000 Libras, transferiu para a 
posse desta empresa um lote de 25.000 acções” (EDP. Sustentabilidade, 2012a). 

http://www.wikienergia.pt/~edp/index.php?title=Thomson-Houston&action=edit
http://www.wikienergia.pt/~edp/index.php?title=Thomson-Houston&action=edit
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empresa. Engenheiro distintíssimo, é ele sob o nome de SOFINA, o técnico que 

superiormente mais se tem ocupado das nossas instalações, sendo à sua proficiência 

que de deve a criação da nossa Central eléctrica. Reconhecendo-lhe os méritos, o 

Governo da República Portuguesa fez justiça impondo-lhe uma alta mercê honorífica – 

a comenda de Cristo” (EDP. Sustentabilidade, 2012a). 

Embora com contratempos devido à Grande Guerra, que rebentou em 1939, a 

construção e montagens em curso decorreram com normalidade apesar de alguns 

atrasos. 

Os edifícios principais do complexo são constituídos por uma estrutura metálica 

revestida com tijolo. No seu desenho, grandes janelões enfatizam a ininterrupta 

verticalidade dos espaços interiores, contentores de sistemas de tubagens e 

maquinaria de ocupação vertical. Verticalidade essa do conjunto edificado, que 

também se presta à redução da temperatura no seu interior, permitindo aos 

trabalhadores suportar as altas temperaturas que se faziam sentir. Sendo que no seu 

interior, encontra-se uma estrutura metálica que suporta todo o edifício. 

A nova Central Tejo, ficou assim concluída na primavera de 1941, sofrendo nova 

ampliação em 1950 para a instalação de uma nova caldeira, para a qual foi necessária 

a demolição da fachada poente, a reconstrução da estrutura metálica e alvenarias 

para a nova ala onde se instalou a caldeira, tendo havido o cuidado de manter a 

coerência arquitectónica, utilizando os mesmos materiais, métodos construtivos, 

mantendo as proporções e o desenho arquitectónico pré-existentes. 
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Ilustração 85 – Central Tejo, planta de localização (EDP. Sustentabilidade, 2012a) 

 

 

Ilustração 86 – Central Tejo, alçados (EDP. Sustentabilidade, 2012a) 

 

 

Ilustração 87 – central Tejo Anos 30, vista rio (EDP. Sustentabilidade, 2012a) 
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Ilustração 88 – Central Tejo, Geradores 4 e 5 (EDP. Sustentabilidade, 2012a) 

 

Desactivação 

Com o advento das grandes centrais hidroeléctricas, a Central Tejo passou para 

segundo plano no panorama nacional de produção de energia eléctrica. 

Com a construção da central hidroeléctrica de Castelo de Bode, a Central Tejo viu 

findar a sua utilidade, sendo que a Novembro de 1951 foi finalmente dada a ordem de 

paragem da Central Tejo. 

Durante a década de 60 do séc. XX, foi desclassificada e desmantelada todo o 

equipamento de baixa pressão, embora ainda tivesse sido colocada em funcionamento 

a 14 de agosto de 1972, funcionamento esse intimamente ligado ao movimento de 

oposição ao regime. 

Na madrugada de 9 de Agosto desse ano, tendo ocorrido um atentado às linhas de 

alta tensão que abasteciam Lisboa, e que a deixaram literalmente às escuras, 

recorrendo então à experiência e esforços dos antigos trabalhadores já reformados, 

que conseguiram colocar a Central a funcionar durante uma semana, em socorro para 

produzir energia eléctrica para a rede. Foi a última vez que foi colocado fogo nas 

fornalhas da central. 

A arqueologia industrial 

A arqueologia industrial conta como objectivo um campo de aplicação próprio e 

autónomo, se bem em certa medida oscilante, pois pode albergar tanto a história da 

técnica, máquinas e procedimentos produtivos, como a história dos edifícios que foram 
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construídos para albergar maquinarias e homens, até englobar o estudo do conjunto 

das transformações urbanas e territoriais que o desenvolvimento industrial comportou. 

Momentos analíticos da disciplina, que são completados por uma finalidade operativa 

centrada em estabelecer os instrumentos e programas de conservação e restauração 

do património arqueológico-industrial, com o auxílio de princípios, técnicas e métodos, 

próprios da conservação de bens culturais: constitui em si mesma, um aspecto 

fundamental do movimento moderno com o horizonte conceptual e operativo do 

património cultural (Gonzalez-Varas, 2008, p. 64) 

Segundo Maria Freiria e Maria Ferreira (1999, p. 59), o termo Arqueologia industrial 

surgiu no século XIX, mas só em 1963 foi claramente definido o seu significado por 

Kenneth Hudson como descoberta, registo e estudo dos vestígios das industrias 

passadas, sendo que a destruição perpetrada durante a segunda guerra mundial aos 

equipamentos e fábricas, foi um dos principais motivos a dar origem à arqueologia 

industrial, que pretendeu preservar, salvaguardar e reabilitar esse património. 

Museu da Electricidade: concepção 

De acordo com Maria Freiria e Maria Ferreira (1999, p. 60) as primeiras referências a 

uma futura utilização do edifício da Central Tejo como museu encontram-se num texto 

da autoria do Eng. Chagas Gomes, intitulado Breves Apontamentos Sobre a Central 

Tejo. Neste texto datado de 20 de Fevereiro de 1976, enviado ao Prof. Armando 

Nogueira, então presidente do conselho da administração das Companhias Reunidas 

Gás e Electricidade, pode-se inferir o interesse em oficializar o projecto para a criação 

de um museu.  

Numa reunião do conselho da administração da CRGE de Maio de 1976, foi 

constituído um grupo de trabalho preparatório com vista à criação de uma comissão 

Instaladora para a implementação de um Museu da Electricidade, contudo a intenção 

foi brutalmente interrompida pela criação da EDP e pela cessação do Conselho de 

Administração que o tinha criado. 

Ainda assim, quatro anos após a criação da EDP, o Conselho de gerência da Empresa 

decidiu novamente criar um grupo de trabalho preparatório com vista à criação de uma 

comissão instaladora para a implementação de um Museu da Electricidade, que 

pudesse vir a englobar ou de algum modo preservar todo o património herdado das 

várias empresas de produção, transporte e distribuição de energia eléctrica ao país, 

dado constituírem um relevante instrumento pedagógico e cultural: “com a criação da 
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comissão instaladora do Museu de Electricidade pretendia o conselho de gerência da 

EDP que o Museu fosse:  

[...] uma entidade viva e actualizada com um papel relevante, [...] como instrumento 

pedagógico e cultural [...] [dinamizador nos] contactos e informação [com o] público em 

geral, e [...] [com a] população escolar em particular, sobre a evolução das técnicas de 

produção e aproveitamento de energia, desde as formas convencionais até às novas 

fontes [...] [perspectivadas] para o futuro [...] [utilizando para isso] modernos meios de 

divulgação” (Freiria e Ferreira,1999, p. 62) 

Classificada como imóvel de interesse publico pelo decreto do Governo nº1/86 de 3 de 

Janeiro, a Central Tejo veio a ser escolhida para a sede do Museu da Electricidade “O 

ME tem a sua sede em Lisboa, com instalações na antiga Central Tejo, em Belém, 

cedida para o efeito pela EDP” (Freiria e Ferreira,1999, p. 64), tendo sido inaugurado a 

24 de Maio de 1990 (dia dos museus), com a exposição Electro 89, dividida em quatro 

temas: Central Tejo- Espaço e Memória; Lisboa Luzes e Cidade; História da 

Electrificação e Fontes de Energia. 

Museu da Electricidade: Obra 1º Fase 

De acordo com Maria Freiria e Maria Ferreira (1999, p. 39) 

os edifícios que compõem actualmente [quando da primeira inauguração do Museu, em 

24 de Maio de 1990] o Museu da Electricidade mantêm praticamente o traçado original 

do tempo da central Tejo e são verdadeiros exemplos … da arquitectura do ferro do 

principio do século, de construção rebitada no local, revestidos a tijolo vermelho e 

janelões de vidro transparente [...] [estabelecendo] a relação perfeita entre a 

funcionalidade das formas, a beleza arquitectónica do traçado e simplicidade dos 

processos de construção, adequados à urgência dos programas e ao conceito de 

economia das realizações industriais”. 

De facto, devido às qualidades monumentais do edifício, foi decidido manter os 

espaços existentes praticamente inalterados, tendo em vista permitir a musealização 

do edifício-em-si (já considerado monumento), assim como de quase todo o material 

que constituía a central produtora de energia, tendo existido para tal uma restauração 

do edifício e do equipamento interior, tendo essa preocupação existido sobretudo nas 

salas onde o equipamento permaneceu intacto. 
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No entanto, em algumas das salas deixadas vazias pela desactivação dos 

equipamentos mais antigos, nomeadamente, na sala de Baixa Pressão, espaço aberto 

e livre para a concretização de diversos tipos de iniciativas. 

 
 

Ilustração 89 – Central Tejo, piso 0 (Freiria e Ferreira,1999,) 

 

 

Ilustração 90 – Central Tejo, piso 1 (Freiria e Ferreira,1999,) 
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Ilustração 91 – Central Tejo, alçado (Freiria e Ferreira,1999,) 

 

 

Ilustração 92 – Central Tejo, corte longitudinal (Freiria e Ferreira,1999,) 

 
Museu da Electricidade: Obra 2º Fase 

Desde a abertura ao público, o Museu de Electricidade assumiu-se como uma unidade 

patrimonial e cultural de Lisboa, tendo tido aqui lugar numerosos eventos e outras 

actividades culturais. 

Passados dez anos sobre a abertura do Museu da Electricidade, a EDP reconheceu 

na necessidade de se proceder à renovação do conjunto museológico, não apenas 

através da reabilitação dos seus edifícios e equipamentos, por evidenciarem já sinais 

preocupantes de degradação, mas, também, adoptando um novo conceito de 
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musealização. A reabilitação física do conjunto dos edifícios que integram o Museu foi 

objecto de uma inspecção, efectuada pelo Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), 

que serviu de base ao projecto de reabilitação e respectivo caderno de encargos no 

qual se definiram os parâmetros da reabilitação. 

A intervenção no conjunto edificado iniciou-se em 2001, com a reabilitação dos 

edifícios da oficina de conservação e restauro, do armazém das peças de reserva e 

das oficinas de manutenção geral e de electricidade e electrónica 

As áreas de intervenção desta obra de reabilitação visaram a reparação das 

patologias detectadas, abrangendo estruturas e equipamentos metálicos, fachadas, 

elementos de betão, caixilharias e serralharias, coberturas e impermeabilizações, 

revestimentos e pinturas. 

Estas obras de reabilitação foram acompanhadas pelo Instituto Português do 

Património Arquitectónico (IPPAR) que se pronunciou sobre várias intervenções 

propostas pela equipa de projecto. Do trabalho realizado, pode concluir-se que o 

projecto de reabilitação dos edifícios que constituem a Central Tejo, respeita e 

salvaguarda o valioso património arquitectónico que a EDP, corporizada pela sua 

Fundação, pretende preservar e dar a conhecer às gerações futuras. 
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Ilustração 93 – Museu da Electricidade (EDP. Sustentabilidade, 2012a) 

 

 
Ilustração 94 – Museu da Electricidade, espaço expositivo (EDP. Sustentabilidade, 2012a) 
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Ilustração 95 – Museu da Electricidade, espaço expositivo (EDP. Sustentabilidade, 2012a) 

 

A renovação dos conteúdos expositivos do Museu da Electricidade  

No processo de recuperação da Central Tejo, o Museu da Electricidade ocupa lugar de 

destaque, tendo beneficiado de um novo projecto de musealização. Este projecto 

assumiu como prioridades a organização temática das várias áreas do Museu e o 

estabelecimento de percursos e acessibilidades para o público em geral, 

particularmente para os deficientes, através de toda a Central. 

No que respeita à organização temática e aos conteúdos, o grande objecto da 

exposição é a própria Central, ou seja, todo o conjunto de equipamentos que fazem 

parte da instalação primitiva desta unidade de produção e que, felizmente, se 

encontram ainda hoje com uma integridade assinalável. Este facto permitiu a 

organização de um tipo de exposição que procura transmitir aos visitantes uma noção 

clara do funcionamento desta antiga central termoeléctrica de Lisboa, desde a 

identificação dos seus diversos componentes até à explicação do seu funcionamento. 

O Museu foi também valorizado com a apresentação de outras exposições 

permanentes que abordam outros temas relacionados com a energia eléctrica. Para 
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tal, utilizaram-se, sobretudo, as salas deixadas vazias pela desactivação dos 

equipamentos mais antigos.  

Cristalização da arquitectura 

Tratando-se de uma reabilitação do espaço e do equipamento, o edifício foi em si 

reconvertido para museu. O próprio edifício tornou-se monumento-forma, e museu de 

si mesmo, mantendo quase exactamente os espaços existentes, e o seu equipamento 

integrante, projectados em função da produção da electricidade, em condições muito 

árduas para os operários. 

De facto, o nível de alteração no edifício principal do museu foi mínimo, em que as 

novas funcionalidades, salas de exposição temporárias e permanentes, ocupam 

espaços pré-existentes, onde foi desmantelado o material de produção eléctrica, 

quando do seu encerramento como produtora de electricidade. 

Um caso simbólico da musealização de património edificado, no modo como cristaliza 

toda a arquitectura e equipamento, fundamentando a sua salvaguarda e protecção nos 

valores arquitectónico/estético, técnico/tecnológico, urbano/paisagístico, histórico, 

social e imaterial. 

3.4. CAIXAFORUM MADRID 

O projecto de construção da antiga fábrica de electricidade, a partir da combustão de 

carvão, que deveria abastecer de energia toda a zona sul do centro antigo de Madrid, 

foi levado a cabo pelo arquitecto Jesus Carmasco y Ensina, e pelo engenheiro José 

Maria Hernandez. 

A antiga central era delimitada pelas ruas Gobernador, Alameda, Cenicero e Almadén, 

e ocupava uma superfície de 1934 metros quadrados. Foi projectada em 1899, com a 

licença para a sua construção a ser concedida a 28 de Novembro de 1900, em nome 

do empresário José Botlle. 

A central, construída em tijolo á vista, era formada por duas grandes naves paralelas 

com fachada dupla nas fachadas adjacentes às ruas Almadém e Gobernador, sendo 

uma das características das centrais eléctricas que se construíam em Madrid nos 

finais do séc. XIX e princípios do séc. XX. 
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O edifício foi construído com paredes de carga em tijolo maciço, sobre um 

embasamento de cantaria de granito, com coberturas inclinadas de duas águas em 

madeira, suportadas por treliças de aço rebitadas e com clarabóia na zona central, que 

permitiria a entrada de luz zenital.  

 
 

Ilustração 96 – Antiga Central Meiodia, planta de localização (Herzog e De Meuron, p. 92) 

 

Ilustração 97 – Antiga Central Meiodia, antiga gasolineira a ser demolida (Herzog e De Meuron, p. 92) 

 

Programa 

Com a construção do centro cultural e social, da Obra Social "La Caixa", pretendem 

fornecer uma plataforma para a divulgação consistente com as preocupações e 

necessidades culturais e sociais para todos os públicos. 

O projecto é parte do plano de renovação urbana Prado-Recoletas, liderado pelos 

Arquitectos Álvaro Siza e Juan Hernandez de Leon. 
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Localizado no lado oposto aos jardins botânicos e próximo do museu do Prado, do 

Thyssen Bornemisza e do Museu Nacional, e do centro de Arte Raina Sofia, o projecto 

Caixa-Madrid, juntou-se a uma importante oferta cultural que está concentrada na 

área. 

O programa previa que o edifício iria manter parte da fachada original da velha central 

eléctrica do Meiodia, que ocupava uma superfície de aproximadamente 2000 metros 

quadrados, e irá ocupar uma área total de aproximadamente 8000 metros quadrados, 

distribuídos em diferentes pisos, sendo que dois são subterrâneos. Uma das 

características peculiares do projecto á a eliminação do embasamento em granito do 

edifício, subtracção essa, que cria a ilusão de levitação do edifício sobre uma grande 

praça pública que rodeia o mesmo, e que o iria conectar ao passeio do Prado. 

O edifício 

De acordo com os arquitectos Herzog e De Meuron numa descrição que fazem do seu 

projecto na revista ElCroquis nº 152/153, o edifício CaixaForum de Madrid foi criado 

como um íman, projectado para atrair os visitantes, não só pelo programa cultural, 

mas também pelo edifício, e pelo sítio onde estará implantado:  

[...] it will literally be a magnet because the heavy mass of the existing structure, with its 

old brick outer walls, and the sculptural cast-iron cladding, will be detached from the 

ground in apparent defiance of the laws of gravity, and in a real sense, draw the visitors 

inside (Herzog e De Meuron, p. 92). 

De modo a completar o projecto, os arquitectos Herzog e De Meuron, alteraram 

substancialmente o edifício da antiga central eléctrica, e demoliram uma antiga 

gasolineira:  

[...] the classified brick walls of the former power station are reminiscences of the early 

industrial age in Madrid, while the garage, a purely functional structure, is clearly out of 

place. Like a vineyard that could never develop its full potential because it was planted 

with the wrong grape sort, this prominent location is wasted on this buildings (El 

Croquis, 2011, p. 92). 

Com a demolição da antiga gasolineira, os arquitectos conseguem criar uma praça 

entre o passeio do Prado e o novo edifício, enquadrado e embelezado por um jardim 

vertical, criado para o efeito pelo botânico Patrick Blanc, que vendo removidos as 

estreitas ruelas que rodeavam a antiga central e a conectavam com o passeio do 
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prado, permitem uma nova interacção com o edifício, que removido o seu 

embasamento em granito deixando rasgadas as fachadas, criaram uma continuação 

da praça coberta sob uma massa de tijolos, “Wich now appears to float above the 

street level” (El Croquis, 2011, p. 92), resolvendo não só os acessos ao edifício, e a 

problemática da entrada principal (situada na praça coberta), mas também criaram 

uma identidade completamente nova ao edifício, identificando-o como um edifício 

contemporâneo para as artes, num gesto urbanístico e escultural único. 

O edifício foi completamente alterado no decorrer do projecto, tendo sido estripado de 

todo o seu interior, pois foi constatado que os espaços existentes não eram 

adequados para o programa pretendido. De tal modo foi alterado o edifício: com a 

remoção do seu embasamento, criando uma nova interacção com a cidade; com a 

remoção completa das divisórias interiores; com a adição de um novo grande 

elemento composto por aço corten, que duplicando o volume do espaço remanescente 

criado pelos limites das ainda existentes paredes exteriores em tijolo burro, é também 

projectado para reflectir e criar relações com as coberturas dos edifícios contíguos; e 

de não somenos importância, pelo fecho dos vãos pré existentes – totalmente 

cobertos com tijolo-burro, enquanto criaram novos vãos que reflectem as novas 

necessidades de luz no espaço interior, e de relação interior/exterior; que poderemos 

falar de um edifício completamente novo, criado à medida de novas necessidades e 

para um modo de vida contemporâneo, onde o edifício não é mais um limite de 

charneira, onde os percursos eram adicionados ao seu redor, mas é em si um 

percurso, uma praça que permite uma nova experiência da cidade e de cidade em 

conjunto com o edificado, permitido também pelas dobras13 introduzidas na laje do 

edifício, e no pavimento da praça que alteram e confundem constantemente os seus 

limites de praça/edifício/cidade. O modo como revelam a existência dos vários 

espaços do edifício/praça permite uma percepção de tempo para além do presente, 

projectando o ser para uma possibilidade de trajecto futuro. 

Do edifício-memória, do monumento-forma, restam as remanescentes paredes 

exteriores, que são materialidade plástica no novo edifício, marcação da localização 

dos limites do sítio, permitindo no entanto ainda uma relação afectiva com o passado 

                                            
13

 “Nesta imagem de complexidade-na-divergência e do tecido multiple, podemos discernir uma 
cumplicidade entre as dobras de Deleuse e de Eisenman: a ideia de coisas pragueando-se umas nas 
outras, de uma complicação que não se reduz a relações entre elementos distintos num parâmetro de 
espaço-tempo, mas que pressupõe, ao invés, uma profundidade estranha, invisível e sem fundo, da qual 
irrompe algo que cria o seu próprio espaço e tempo” (Rajchamn, 2002, pág. 28). 
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(de nostalgia da alteração de um espaço reconhecido), e uma relação com o edificado 

histórico do Passeio do Prado, mas fugindo aos clichés kitsch14,de uma arte sem 

sublime, surgindo a memória do monumento industrial preexistente, como um 

elemento no edifício e não o elemento definidor do mesmo, o qual é criado pelos 

arquitectos Herzog e De Meuron, na conjunção da pré existência com a 

contemporaniadade que é enfatizada pelo valor estético. 

 

 
 

Ilustração 98 – CaixaForum Madrid, Piso 0 (El Croquis, 2011, p. 100) 

 

                                            
14

 Segundo a definição de Walter Benjamin, referida no ponto 2.4. Entre a Arte e Arquitectura. 
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Ilustração 99 – CaixaForum Madrid, corte (El Croquis, 2011, p. 106) 

 

 

 

Ilustração 100 – CaixaForum Madrid, corte (El Croquis, 2011, p. 106) 
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Ilustração 101 – CaixaForum Madrid, Conceito, Programa e carga de coberturas (El Croquis, 2011, p. 94) 

 

 

Ilustração 102 – CaixaForum Madrid, Piso 0 (El Croquis, 2011, p. 90) 

 

 

Ilustração 103 – CaixaForum Madrid, Piso 0 (El Croquis, 2011, p. 106) 
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Ilustração 104 – CaixaForum Madrid, pormenor da fachada e vãos El Croquis, 2011, p. 113) 
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Ilustração 105 – CaixaForum Madrid, detalhes construtivos dos vãos (El Croquis, 2011, p. 113) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Toda a evolução histórica do património, até à época contemporânea, entende-se 

como uma descoberta de uma identidade “da cultura ocidental na sua relação com o 

tempo, a história, o saber e a arte” (Choay, 2000, p. 211), que na Idade Moderna terá 

sido orientada, de modo a corresponder a uma procura de identidade dos recém-

formados estado-nação. Esta procura, contribuí por sua vez, para o início da 

investigação mais aprofundada15 dos monumentos e dos tecidos históricos, 

combinados com a sua preservação e restauro, numa perspectiva museológica e 

suportada por investigação histórica identitária que reedifica um passado.  

A História, que segundo Choay irá substituir gradualmente ao longo do século XX a 

memória dos objectos edificados, em que as comunidades orgânicas que vivem em 

continuidade com o passado “tenderiam a ser substituídos pela autocontemplação 

passiva e o culto de uma identidade genérica” (Choay, 2000, p. 212), em que o 

monumento deixa de ser tomado como objecto de memória, para se tornar em 

património, com uma História.  

Ter-se-ia reconhecido ai a marca do narcisismo, [em que,] o património histórico parece 

hoje representar o papel de num vasto espelho, no qual, nós os membros das 

sociedades humanas dos finais do séc. XX, contemplaríamos a nossa própria imagem 

(Choay, 2000, p. 212) 

Assim, o Homem contemporâneo revê-se no património edificado, na busca da sua 

identidade perdida. “O património teria assim perdido a sua função construtiva, em 

benefício de uma função defensiva que asseguraria o recolhimento de uma identidade 

ameaçada” (Choay, 2000, p. 212); pois no mundo contemporâneo as noções de 

identidade propiciadas por, e para a criação cultural, formando estados e fronteiras 

são cada vez mais difusas. Os modos de comunicação existentes tendem a tornar as 

fronteiras físicas e culturais cada vez mais virtuais, a mobilidade já não permite a 

criação de raízes, e consequentemente de uma memória afectiva e cultural. Dai, a 

procura de uma cristalização e musealização de objectos físicos, como o Museu da 

Electricidade, objectos antigos e contemporâneos, ligados a práticas e lógicas 

diversas, classificados numa denominação comum de património, por um valor de 

                                            
15

 Como estudado nesta tese, no ponto 2.1., Origem do Património. 
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antiguidade16, por um valor histórico, e estético - produzido por especialistas e 

legisladores-, de modo a tentar ancorar uma identidade ensinada, numa tentativa de 

se libertar da angustia da não pertença a um lugar, não entendendo que ”A sociedade 

é uma experiência não um contracto, uma construção labiríntica em que temos de 

penetrar e da qual temos de sair de muitas maneiras e através de caminhos múltiplos, 

visto que o contracto não existe” (Nietzsche apud Rajchman, 2002, p. 51). Por vezes a 

questão do património e da memória põe de modo trágico e extenso, como o caso de 

Varsóvia, que levanta questões profundas sobre o seu sentido e sobre o seu 

significado, que têm de ser avaliadas num contexto próprio. 

Há um modo de actuar sobre o edificado, tem levado a uma cristalização da cidade 

antiga por meio da criação de património, criando uma desarticulação entre o que é 

construído novo e o antigo, e diminuindo a sua capacidade de evolução, de dar 

continuidade e de se substituir. Este modo de actuar tem de ser repensado, pois 

tende-se a esterilizar o espaço urbano, transformando-o num mero produto de 

consumo, esgotável e perecível, onde o património se torna paradoxalmente um 

produto de consumo enfraquecendo o sentido da sua qualidade artística consolidado 

no seu reconhecimento como património, onde a contemporaneidade pode não 

encontrar modo de se afirmar. 

No conjunto dos exemplos apresentados, nomeadamente na reconstrução do Chiado, 

e na CaixaForum Madrid, verificámos que é possível fazer cidade (embora com 

processos completamente distintos), ao permitirem a descoberta de percursos 

alternativos às vias principais, promovendo, moldando e articulando o espaço urbano, 

gerando percursos e novos espaços de permanência, gerando cidade numa 

perspectiva de novas necessidades, respondendo aos desejos, e aos anseios de um 

modo de vida contemporâneo, articulando a memória de um passado, dinamizando e 

promovendo a interacção e a cristalização dos valores que a suportam no presente, 

criando pontes para o futuro.  

Contudo, o Chiado e a arquitectura pombalina carecem de reflexão mais aprofundada. 

O rigor da lógica já iluminista é traçado urbano e fachada de edifício por uma 

                                            
16

 Riegl propõe como novo valor monumental, o valor de antiguidade: um valor que “prescinden principio 
totalmente de la manifestación individual localizada como tal y valora únicamente la impresión subjetiva 
que causa todo monumento sin excepción alguna, es decir, sin tener en cuenta sus características 
objetivas específicas, o más exactamente, teniendo en cuenta solamente aquellas características que 
indican la asimilación del monumento en la generalidad (las huellas de vejez), en lugar de las que revelan 
su individualidad originaria y objetivamente cerrada”(Riegl apud Abreu, 2003, p. 4). 
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simplicação objectiva do desenho. No caso das fachadas, o rigor vai desde o alçado – 

no sentido geral de composição – ao detalhe construtivo das cantarias que que 

definem os vãos com as suas proporções específicas e materialidade característica. O 

levantamento de Siza é testemunho deste reconhecimento. Nesta medida, o Chiado 

pertence à lógica do pombalino existente e que o liga a toda a Baixa de Lisboa. Mas 

Siza também inventa os pátios A, B e C, que integra no desenho urbano. Estes pátios 

urbanos não são típicos do pombalino. A arquitectura e o traças urbano pombalinos 

significam «rua» e não «interior do quarteirão». 

Assim, há uma transformação do sentido do desenho original neste local onde se faz a 

transição da parte baixa da cidade para a parte alta a ocidente, par ao designado 

Bairro Alto. Esta transformação parte dos espaços interiores dos quarteirões, da 

topografia do lugar e da sua relação diferenciada com a rua. 

As Fachadas do pátio A, a Norte, também já não são pombalinas porque propõe uma 

outra leitura construtiva dos vãos, dos seus pormenores construtivos, embora o 

princípio da normalização das proporções do desenho e da normalização do detalhe 

sejam pretextos par a estabelecer um a ligação com o passado. Assim, uma das 

leitura possíveis será que se enfatiza tanto o momento histórico original do pombalino, 

que se reedifica, tal como o momento actual onde se processa a própria reedificação. 

Uma questão fundamental será a permanência de uma relação tectónica das fachadas 

com o solo, com a rua ou com o pavimento dos pátios – pátios que são momento de 

passagem e de permanência de uma forma diferente do que sucede na rua. 

Já o gesto de introduzir terraços no edifício dos grandes armazéns do Chiado é o 

modo como são tratadas as fachadas sobre estes terraços correspondem ao actuar de 

uma nuance contemporânea que olha sobre a História, sobre a Baixa, para o Castelo 

de São Jorge, e para a Sé. 

Na CaixaForum, em Madrid, o exercício sobre a pré-existência é muito diferente. A 

descontinuidade construtiva da fachada com o solo, a perca de sustentabilidade, e a 

alteração do desenho fachada com o céu, alteram profundamente o carácter material 

do edifício em si e enquanto testemunho histórico, enquanto património, é um projecto 

de renovação urbana em que o edifício original foi completamente alterado, não 

restando do mesmo nada mais de que apontamentos materiais, e a memória é senão 

mais do que objecto estilístico 
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O passado materializa-se ou desmaterializa-se sob as possibilidades tecnológicas 

contemporâneas. Quase se pode dizer, que o passado se torna uma «pele» para a 

nova tecnologia. Será questionável se o passado ou presente são mutuamente 

valorizados ou desvalorizados, se são assumidos como síntese ou como conflito. 

Talvez, simplesmente, esta obra seja consequência de uma instabilidade face à 

história, ao presente e ao futuro. Podemos assim retomar a temática do tal lugar 

global, instável, onde o património-produto se revela enquanto pesquisa projectual. 

Mas, talvez daqui, desta reflexão, possam surgir novas perspectivas futuras sobre o 

património e do seu papel chave na construção da memória colectiva e privada do 

arquitecto. 

Definitivamente e independentemente da sua perspectiva projectual, o património á 

chamado ao centro da actividade arquitectónica enquanto modeladora de cidade, de 

interpretação do passado, do presente e do futuro. 

Assim, a arquitectura deverá procurar novos modos de construir, desenvolvendo 

novas estratégias, contextualizando as reais necessidades e espectativas presentes, 

articulando as cidades antigas, com os novos espaços, “sempre envolvidos no tempo 

e destinados a transformar, tal como a arquitectura e a cidade tradicionais” (Choay, 

2000, p. 225). 

Poder-se-á então afirmar que o papel do arquitecto é interpretar a memória, esclarece-

la e sugerir novas leituras através do próprio projecto. 
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