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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

A arquitetura é a arte que preconiza a história e a essência de cada lugar. 

Transmite-nos cultura de cada canto do mundo, e convida-nos a recordar, (re) 

construindo memórias. Uma vez que é intrínseca ao nosso dia-a-dia, torna-se 

fundamental refletir acerca dos princípios e valores que lhe são essenciais.  

Temos observado uma preocupação acrescida pela estética em tudo 

aquilo que nos rodeia, verificando-se um descuido ético. Assim, propõe-se analisar 

o contributo da ética construtiva na arquitetura como um paradigma na 

reabilitação, compreendendo e analisando um conjunto de opções construtivas 

como expressão ética na arquitetura. Por outras palavras, encontrar formas pelas 

quais a ética pode dar resposta à linguagem de aparências da sociedade 

contemporânea, consensualizando um equilíbrio entre a estética dos espaços e a 

concretização de funcionalidade e bem-estar, preservando a verdade em cada 

projeto. 

Por fim, apresenta-se o projeto de reabilitação do Centro Comercial do 

Louro, que ambiciona a criação de novas zonas sociais no propósito de 

convalescer a qualidade de vida da comunidade.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  

Arquitetura, Ética Construtiva, Património Moderno, Reabiltação 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

Architecture is an art form that praises the history and essence of each place. 

It conveys the culture of each corner of the world, and invites us to reminiscence, 

(re)creating memories. Since architecture is intrinsic to our daily lives, it is crucial to 

reason about the principles and values that it embodies.  

There is an increasing awareness of the aesthetics of everything that 

surrounds us, being clear an ongoing ethical disregard. In that context, we propose 

to analyse the contribution of constructive ethics in architecture as a rehabilitation 

paradigm, by exploring and analysing a set of constructive options as an ethical 

expression in architecture. In other words, discovering means through which ethics 

can respond to the language of appearances of contemporary society, 

consensualizing a balance between the aesthetics of spaces and the realization of 

functionality and well-being, preserving the essence of each project.  

Lastly, the “Centro Comercial do Louro” rehabilitation project is presented, 

which aims to create new social areas in order to improve the quality of life of the 

community. 
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Architecture, Constructive Ethics, Modern Heritage, Rehabilitation   
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INTRODUÇÃO  

Nos dias de hoje observamos uma crescente valorização social das 

aparências. Há uma forte dicotomia entre a perspetiva de uma arquitetura 

significativa e intencional, e a cega procura pela beleza dos espaços. Sentimos 

uma arquitetura exibicionista, despreocupada, manifesta numa falsa verdade 

desprovida de caracter moral. “Construir é um ato sagrado. Uma ação que 

transforma uma condição de natureza numa condição de cultura” (Mário Botta, 

2008) 

Esta problemática motivou a presente dissertação, no desejo de saber e 

fazer mais e melhor neste estímulo que é a arquitetura, bem como na curiosidade 

para investigar opções construtivas como expressão ética na arquitetura. Assim, 

pretendemos refletir a despeito da beleza no ápice da arquitetura atual, 

sobreposta à materialidade local e à depreciação do conteúdo.  

O objeto desta investigação pressupõe o estudo da ética construtiva como 

paradigma da reabilitação de espaços, no encontro de soluções que respondam 

às instâncias da sociedade preservando a verdade em cada projeto. No desígnio 

de uma dissertação consciente, trabalhamos no cerne de uma metodologia de 

modelo clássico, com dimensão investigativa, consultando fontes bibliográficas, 

livros, revistas, texto, bases digitais, o arquivo municipal, entre outros. Do ponto de 

vista da teoria, utiliza a comparabilidade, o inquérito, o estudo de casos e o ensaio 

projetual. Apresenta-se a Reabilitação do Centro comercial do Louro, um projeto 

próprio que ambiciona sobretudo a criação de novas zonas sociais, no propósito 

de convalescer a qualidade de vida da comunidade. E, ao mesmo tempo, 

salvaguardar a sua história. Importa valorizar a cronologia, a individualidade das 

pessoas e dos espaços, articulando elementos consensuais e equilibrados que 

harmonizem os diferentes projetos. Dado que, é a partir desta conjuntura que 

exercemos e usufruímos de uma arquitetura ética.  

A reabilitação do citado objeto arquitetónico, assentou em princípios 

fundamentais da observação de uma ética da arquitetura assente na sua 

dimensão construtiva. 

“Não existe estética sem ética, e não existe estética imoral.” (Mario Botta, 2008) 
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CAPÍTULO I 

DA ÉTICA CONSTRUTIVA À REABILITAÇÃO COM ÉTICA 
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Figura 2 _A materialidade da Capela Santa Maria degli Angeli, Mario Botta 

Fonte: Chapel Santa Maria degli Angeli [consultado em Outubro 2018] disponível em https://www.ticino.ch/ 

 

Figura 1 _O contexto da Capela Santa Maria degli Angeli, Mario Botta 

 Fonte: Chapel Santa Maria degli Angeli [consultado em Outubro 2018] disponível em https://www.ticino.ch/ 
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1.1 _ÉTICA NA ARQUITETURA  

 

 

A palavra ética é definida como a ciência da moral dos costumes ou 

deveres do homem. Na arquitetura, deve ser vista de forma semelhante: 

atendendo à essência de construir, respeitando tanto o ethos de um individuo, 

desde a sua individualidade, natureza, ou disposição, como o ethos do contexto. 

Por outras palavras, “articular um ethos comum”, espelhando uma ética 

construtiva.  

“Ética deriva do “ethos”. Por ethos de uma pessoa, queremos dizer o 

seu caráter, natureza ou disposição. Da mesma forma, falamos do ethos de uma 

comunidade, referindo-se ao espírito que preside as suas atividades. “Ethos aqui 

significa o modo como os seres humanos existem no mundo: o seu modo de 

habitar.1 (Harries, 2000: 4) 

Atualmente, muitos arquitetos baseiam o seu trabalho numa componente 

meramente estética. Botta (1998: 26) descreve a arquitetura como “uma disciplina 

ética antes mesmo de ser estética” (Botta, 1998: 26), onde dentro da organização 

da vida do homem existem cuidados que envolvem um conjunto de valores morais 

e habitacionais. Valores dos quais o homem passa a usufruir como direito, 

aquando da conclusão de uma obra. “Este aspeto ético encontra legitimidade no 

trabalho realizado quando a arquitetura se apresenta não só no seu aspeto ideal, 

mas também quando se oferece como um bem pronto para a fruição do 

cidadão, o seu natural utente e representante da coletividade” (Botta,1998: 26). 

No seu livro Ética do construir, Botta (1998), recomenda um fundamento ético para 

a construção, perdido em grande parte no moderno. Contudo, ao pensarmos 

num projeto estruturado pela ética, salvaguardamos uma preocupação moral 

para com o utilizador, a sociedade, a cidade, o contexto e para com a 

materialidade. (Fig. 1).  

                                                           
1 “Ethical” derives from “ethos”. By a person’s ethos we mean his or her character, nature, or disposition. 

Similarly we speak of a community’s ethos, refering to the spirit that presides over its avtivities. “Ethos here names 

the way human beings exist in the world: their way of dwelling”. - (Harries, 2000: 4) 
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Figura 3 _Fase de projeto a Igreja San Giovanni Battista, Mario Botta 

Fonte: La Chiesa di San Giovanni Battista, A Mogno – Fusio, 1986 – 1996, Il progetto [consultado em Outubro de 

2018] disponível em ttps://www.chiesadimogno.ch 
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Por outro lado, Harries (2000: 20) entende a ética arquitetónica como uma 

preocupação para com a beleza, ou seja, aquilo que é esteticamente agradável 

como parte de toda a experiência humana. Em oposição, Botta (1998: 26), afirma 

que deve ser “ética antes mesmo de ser estética”. Na sua perspetiva, esta 

realidade é bastante evidente até mesmo ao nivel de atividades mais comuns do 

quotidiano. Ainda assim, a estética deve ser secundária quando falamos de uma 

verdadeira obra de arquitetura. “A principal preocupação deve ser a construção 

de uma casa” (Harries, 2000: 20), com todas premissas provenientes do contexto e 

do cliente. Assim, um edificio deve ser muito mais do que um objeto estético, 

contrariamente à ideia de uma escultura, ou de um quadro que deve ser 

apreciado pela sua beleza.  

Partindo do raciocinio de Botta (1998: 34), todas as informações sugeridas 

pelo cliente a um arquiteto são unicamente uma razão para enfrentar o tema da 

habitação, que é preocupação de todos. O que aquele cliente representa é, na 

realidade, o homem do seu tempo, e o arquiteto deve vê-lo como um pretexto 

“histórico” que lhe permite utilizar a arquitetura como testemunho de uma ideia 

sobre o habitar de hoje. Desta forma, qualquer pedido se torna uma ferramenta 

de reflexão generalizada (Botta, 1998), associando ao entendimento de que a 

ética deve estar observada no pensamento arquitetónico. Weiss (1961) afirmava 

que a arquitetura era reduzida por um conjunto de outras atividades (engenharia, 

eletricista, entre outras), que pouco interesse tinham pela necessidade artística. 

Reforçava a ideia de que a ética deve ser tida em conta. No entanto, com a 

evolução tecnológica são cada vez mais as atividades que acompanham a 

arquitetura, dando resposta às exigências colocadas pela criatividade do 

arquiteto, levando a que estes apoios viabilizem o respeito pela ética construtiva 

sem que seja necessário limitar a visão artística. (Fig. 2) Podemos então afirmar que 

a ética constituiu e constitui matéria de inquietação e debate na área disciplinar 

da arquitetura. 

Se uma linha de projeto se transforma numa parede, um troço desenhado 

se torna em construção, uma cobertura se torna em proteção e tudo isto não é 

realizado apenas pelo arquiteto, intervêm muitas outras forças, outras energias: 

forças económicas, forças de trabalho, expressões positivas do nosso tempo 
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Figura 5 _Centro Galego de Arte Contemporânea e o contexto, vista superior Álvaro Siza Vieira 

Fonte: EL croquis. Álvaro Siza. Madrid, 2000 

Figura 4 _Ponte Luís I 

Fonte: Factos e Mitos sobre as 6 Pontes do Porto [consultado em Outubro de 2018] disponível em 

http://www.cruzeiros-douro.pt 
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(Botta, 1998: 26), então a ética assume-se como matéria fundamental da 

produção arquitetónica. (Fig. 3) 

1.2 _O CONTEXTO LOCAL E A ÉTICA MATERIAL  

Com o passar dos anos, o contexto local conquistou uma dimensão 

colossal num projeto de arquitetura, no ponto de vista da ética construtiva. São as 

atividades do dia-a-dia que determinam a nossa interação com o espaço e 

rapidamente são despertadas sensibilidades humanas como movimentos, 

comportamentos que nos levam a interagir e a perceber os contextos.  

Harries (2000, 157) refere que “a rua deve ser descida, a montanha subida, 

a ponte atravessada”2. (Fig. 4) Esta citação leva-nos a refletir sobre a compreensão 

do contexto.  

Certamente, o mundo não pode ser esquecido. Ele fornece o inevitável ponto de 

partida.3 (Harries, 2000: 24) 

Se olharmos à nossa volta, percebemos que o contexto assume uma 

enorme importância na arquitetura. As suas pré-existências irão criar um objeto 

único que se encaixa num determinado lugar. Se o desvalorizarmos, acabará por 

resultar num projeto de arquitetura sem ligação ao que o rodeia, sem qualquer 

tipo de responsabilidade ética. Neste sentido, Botta (1998, 25) refere que “a obra 

de arquitetura concretiza a síntese entre o pensamento do arquiteto (ainda que 

abstrato e ideológico) e a realidade”. O modo como o interpretamos resulta 

especialmente de um conjunto de experiências dos espaços que nele existem, e 

da forma como nos comportamos perante os seus elementos. Ao experienciarmos 

um contexto, conciliamos a relação entre os espaços, os edifícios e os objetos. No 

alcance da ética material, é fundamental evidenciar a singularidade e a 

autenticidade de cada contexto (Fig. 5), pois, tal como afirma Harries (2000: 172), 

“quando todos os lugares são iguais, já não nos conseguimos colocar  

                                                           
2 (…) the street is to be walked down, the mountain to be climbed, the bridge do be crossed. (Harries, 

2000: 157) 
3 Certainly, the world may not be forgotten. It provides the inevitable, pregiven point of departure. 

(Harries, 2000: 24) 
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\   Figura 6 _Centro Galego de Arte Contemporânea e o contexto 

Figura 7 _Centro Galego de Arte Contemporânea e o contexto e as pré-existências 

Fonte: Fernando Guerra, Centro Galego de Arte Contemporânea, de Álvaro Siza, pelas lentes de Fernando 

Guerra [consultado em Outubro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com.br 

Fonte: Fernando Guerra, Centro Galego de Arte Contemporânea, de Álvaro Siza, pelas lentes de Fernando Guerra 

[consultado em Outubro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com.br 
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em lado nenhum, e tornamo-nos pessoas deslocadas”4. Segundo o autor, o que 

delimita um contexto, uma região, são os seus edifícios. Cabe à arquitetura 

representa-los (Harries, 2000). No entanto, isso é possível apenas se existir respeito 

pelas suas materialidades isso é possível (Fig. 6-7). Não existem contextos 

homogéneos, cada espaço tem as suas próprias linguagens, significados e 

materiais. A sua população, as suas construções e materialidades, os próprios 

espaços e a relação que estes estabelecem pronunciam-se mesmo antes do 

arquiteto começar a projetá-las. Não obstante, com o fácil acesso à informação 

(imagens de arquitetura em revistas, na televisão, na internet e outros), o cliente 

consegue, ainda que somente de forma virtual, experienciar qualquer tipo de 

lugar. Seja ele português, asiático, africano, entre tantos outros, usufruindo de uma 

liberdade desmedida para observar, sentir e imaginar. Uma vez que acontece 

como uma experiência fora de campo real, surgem outras exigências. Nesta 

perspetiva, é fácil para um arquiteto perder a noção da importância do contexto 

onde se encontra o projeto, criando edifícios que não respeitam as pré-existências, 

sobrepondo-se desta forma a estética não eticamente responsável. É, pois, da sua 

responsabilidade, preservar o nosso lugar no mundo, considerando que todos nós 

integramos uma comunidade, mas não somos a comunidade. Quando 

depreendemos esta abordagem, é relevante ter em conta a dificuldade e o 

desafio que transporta para a arquitetura. Dado que “nenhum arquiteto se pode 

sentir tranquilo face à multiplicidade de necessidades que se apresenta, à 

mudança de cenários, à rapidez de mudanças que se sucedem. (…) Perante a 

complexidade da organização social e espacial expressa na cidade, tem que 

trabalhar arduamente para encontrar soluções.” (Botta,1998: 28). Estas, devem ter 

como base uma ética material que não ponha em risco a qualidade estética, mas 

crie uma estética responsável. (Fig. 8) 

Fazendo uma viagem aos tempos medievais, onde questões éticas já 

eram respondidas, se compararmos o que Harries (2000: 177) afirma sobre o mapa- 

mundo medieval5 com um projeto de arquitetura, percebemos que este também 

deverá articular um ethos com espaços e os elementos próprios, para que o ser  

  

                                                           
4 when all places count the same, we can no longer place ourselves and become displaced 

persons(Harries, 2000: 172) 
5 Mapa com uma função ética que articulava um ethos e nos ajudava a interpretar o lugar da 

humanidade no mundo, construído por Deus, para que fosse habitável. (Harries, 2000: 177) 
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Figura 8 _ A Casa da Cascata 

Fonte: Maior acervo de Frank Lloyd Wright do mundo está na Flórida [consultado em Outubro de 2018] disponível 

em http://acontececuritiba.com.br 
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humano consiga habitá-lo confortavelmente sentindo-se “em casa”. Numa 

entrevista pertencente a 2008, Botta afirma a arquitetura como “a disciplina que 

dá uma ordem ao espaço na nossa vida”( MOMA, 2008). Espaço este observado 

e sentido de forma diferente por cada pessoa, pelas suas emoções e, 

principalmente, pelo modo como o nosso corpo desenvolve relações com ele, 

interagindo e experienciando-o, intimamente ligado à materialidade local. 

Heidegger sublinha a sua importância referindo que “só conseguimos viver 

quando nos conseguimos orientar no espaço é por isso que as nossas cidades têm 

de oferecer alguns pontos de referência que nos permita perceber o nosso 

espaço”.(Heidegger in Harries, 2000). 

Relating his or her structure to precursor buildings, while yet attempting to make na 

original contribution, the architect adds a link to what is a continuing chain. (Harries, 

2000: 209-210) 

Como temos vindo a constatar, o contexto está intimamente ligado à 

materialidade. Trazendo-a de forma controlada e responsável para a sua obra, o 

arquiteto está a criar uma ética para com o material sem descuidar a estética.  

Harries (2000) compara a criação de edifícios com a criação de frases, 

utilizando uma explicação de Scruton: “ Um homem que percebe a linguagem é 

capaz de perceber que palavras conseguem, e quais não, substituir umas pelas 

outras numa frase. (…) Na arquitetura, onde (dependendo do estilo) um arco pode 

ser seguido de outro do mesmo género, ou por um “concluding pier”, mas não por 

um arco de tamanho e estilo conflituoso, ou por uma sequência de colunas 

partidas”. Do mesmo modo que um homem interpretando a linguagem consegue 

perceber que palavras utilizar, o arquiteto, percebendo, neste caso o contexto, 

deverá compreender que tipo de arquitetura. Ou, até mesmo o tipo de elementos 

e materialidade, pode ser utilizada eticamente de forma a incluir o novo objeto 

num contexto para que este funcione como um todo, e não como edifícios 

individuais que criam ruido entre eles. Assim como frases mal formadas geram 

interpretações incorretas, edifícios mal projetados espelham contextos 

desconectados.  

Após ser compreendido o contexto local - físico e social (habitantes, 

sistemas construtivos, materialidade, entre outros), podemos concluir se um edifício 

pertence ou não ao estilo global do local, mesmo que individualmente este faça  
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Figura 9 _A Cabana Primitiva de Marc-Antoine Laugier 

Fonte: Ensaio sobre a Arquitetura / Marc-Antoine Laugier [consultado em Novembro 2018] disponível em 

https://www.archdaily.com.br 
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sentido. Falamos de uma escolha estética e não ética. Harries (2000) menciona 

que “ (…) um estilo de um edifício pode ser considerado neste sentido: baseado 

num código, este comunica uma forma particular de estar no mundo, um ethos 

particular. (…) ”. Falar do contexto social é essencialmente situar a forma como 

uma sociedade se expressa no contexto físico, criando um ethos que revela a 

identidade de determinada sociedade. Entram aqui questões económicas e 

politicas. 

A obra realizada é sobretudo legitimada a falar também da sua carga teórica, 

precisamente porque vem expressa como história do próprio tempo e não apenas 

como meditação prolongada do arquiteto. A obra de arquitetura torna-se uma 

imagem, um signo, que é expressão dos limites, das tensões, das esperanças da 

coletividade. (Botta, 1998: 26) 

Embora os edifícios públicos nos forneçam pistas para percebermos o 

contexto social em que foram criados, o poder e importância que detêm varia 

consoante o tempo e o contexto. Peguemos o exemplo de uma igreja, um edifício 

inserido no contexto social que pode ajudar o arquiteto a melhorar a sua visão da 

sociedade. Harris (2000) defende que uma igreja não representa apenas “a 

igreja”, mas uma igreja em particular com uma conotação específica que nos 

informa sobre quem a construiu, quais os seus valores e a sua fé. Um outro contexto 

iria criar uma igreja diferente, com outro tipo de valores e ideias. Para o arquiteto, 

o objetivo passa por transformar uma harmonia espacial de acordo com as 

necessidades atuais. 

Arquitetura é uma arte precisamente na medida em que imita o trabalho 

“natural” to construtor primitivo. Como toda a arte, a arquitetura também se baseia 

em imitações: “ ao imitar o processo natural a arte nasceu. Todo o esplendor da 

arquitetura alguma vez concebida foi modelada pela pequena, rustica cabana 

que eu acabei de descrever. É ao abordar a simplicidade deste primeiro modelo 

que erros fundamentais são evitados e verdadeira perfeição é conseguida. Os 

pedaços de madeira arranjados na vertical deram a ideia da coluna, os pedaços 

colocados horizontalmente em cima deles a ideia da entablamento, as peças 

inclinadas formam o telhado do frontão. (…) ao representar a cabana primitiva, a 

arquitetura recorda-nos da essência de construir, para o seu arche, a sua origem 

intemporal. Arquitetura de sucesso recorda este arche ao representar os elementos 

“naturais” da construção: pilar, lintel e telhado. (Harries, 112-113. Sobre a cabana 

primitiva de Laugier.) (Fig. 9) 
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Figura 11 _A vila de Mogno antes da avalanche 

Figura 10 _Aldeia de Piódão 

Fonte: Aldeia Histórica do Piódão [consultado em Novembro 2018] disponível em https://www.cm-arganil.pt 

Fonte: La Chiesa di San Giovanni Battista, A Mogno – Fusio, 1986 – 1996, LA VALANGA [consultado em Outubro 

de 2018] disponível em ttps://www.chiesadimogno.ch 
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 Laugier aproveitou o facto de se encontrar numa zona florestal para 

preservar a natureza. (Fig. 9) Evidenciando uma vez mais a importância dos 

elementos de construção e da materialidade local, criou uma arquitetura ética. O 

local onde se encontrava determinou o material utilizado, a madeira, em vez de 

materiais de regiões onde o material de construção natural seriam a lama, tijolo 

ou pedra. (Harries, 2000: 115). Ao mesmo tempo, com a escolha do material local, 

este está a criar uma estética eticamente responsável.  

Em cada região predomina um certo material (Fig. 10), seja por razões 

climáticas, geográficas ou linguagem e, esses materiais muitas vezes criaram 

edifícios que moldam a imagem do contexto. Numa obra projetada nos dias de 

hoje, esta abordagem não só se traduz numa obra eticamente correta, que 

respeita o contexto e a sua ética material, como torna a obra mais económica e 

sustentável. No entanto, este pensamento ético não deve colocar em risco a 

qualidade estética. Utilizando material local estamos a diminuir a pegada 

ecológica e, juntamente com mão-de-obra local, em vez de irmos procurar uma 

pedra de que só se encontra do outro lado do mundo estamos a tornar a obra 

mais económica, originando uma estética eticamente responsável.  

Por exemplo, se olharmos para um monge, existe uma estética mínima. 

Olhemos para o modo como se veste, usa apenas uma simples túnica e por vezes 

uma fita, despojado de tudo. Isto é, uma estética pode ser chamada de estética 

mínima, mas mesmo assim é uma estética. Por outro lado, é mais difícil do que ser 

uma estética exuberante que é poluída, que muitas vezes perde coerência por 

excesso. Portanto, não é uma estética excessiva, é uma estética mínima, 

económica do ponto de vista da materialidade utilizada. E é preciso fazer um 

exercício enorme para garantir uma estética equilibrada porque a mínima falha, 

notam-se as perdas. 

Outra vertente importante no que toca ao contexto para o projeto de 

arquitetura diz respeito à sua história. Botta (1998: 25) ressalva que o “encontro 

entre o mundo ideológico do pensamento, o mundo abstrato do desenho e o 

mundo da realidade é também encontro com uma situação histórica, com uma 

entidade cultural, com uma memória do qual o território está impregnado”. A 

compreensão da história tem um grande peso quando estamos a projetar para 

um certo contexto, não como uma regra que dita que devemos projetar como ali  
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Figura 12 _ Avalanche em 1986 que destruiu parte da vila de Mogno 

Figura 13 _Igreja San Giovanni Battista e contexto, Mario Botta 

Fonte: La Chiesa di San Giovanni Battista, A Mogno – Fusio, 1986 – 1996, LA VALANGA [consultado em Outubro de 

2018] disponível em ttps://www.chiesadimogno.ch 

 

Fonte: La Chiesa di San Giovanni Battista, A Mogno – Fusio, 1986 – 1996, LA NUOVA CHIESA [consultado em 

Outubro de 2018] disponível em ttps://www.chiesadimogno.ch 
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foi feito, mas utilizando a história do local como uma ferramenta de orientação 

para o projeto contemporâneo. Reforçando esta ideia, Botta escreve, “a 

arquitetura deve reler e repropor através de novas interpretações, como 

testemunho das aspirações, das tensões, das vontades de mudança do nosso 

tempo.” (Botta, 1998: 25) 

Na maior parte das obras de Botta, percebemos a importância que confere 

ao contexto em que se insere e a sua materialidade. No entanto, seguindo uma 

ética material não põe em risco a qualidade estética, utiliza uma estética 

eticamente responsável, A sua obra, a igreja de San Giovanni Battista, 1996, é um 

bom exemplo da importância do contexto (fig. 13), material local e da sua história.  

Para perceber a intervenção, é necessário perceber a causa da destruição 

do edifício original. Em abril de 1986, uma avalanche (fig. 12) caiu sobre a Vila de 

Mogno, distrito de Vallemaggia, Suiça, o que causou a destruição da Igreja original 

e parte da vila. Os únicos elementos da igreja que sobreviveram à força 

devastadora da natureza foram os sinos.  

Como forma de respeito à memória do lugar, Botta implantou a nova igreja 

no mesmo local e com a mesma orientação. Uma serie de opções foram tomadas 

pelo arquiteto de forma a respeitar o contexto local (histórico, social, fisco, 

cultural). Como podemos ver na figura 11, a igreja original já assumia verticalidade 

em relação ao território envolvente tornando-se um ponto de referência da vila e, 

como tal, a nova construção procurou manter essa imagem, sendo que a sua 

altura corresponde à altura da antiga torre sineira. A importância da historia do 

lugar vai até à memória das ruinas causadas pela avalanche. A nova igreja 

preservou essa memória com um “decisivo corte inclinado”. 

Botta não se limita ao respeito do contexto histórico e físico, a materialidade 

local é outro aspeto de grande importância e a ética material está sempre 

presente nas suas obras. A criação de paredes grossas, como resposta aos perigos 

da natureza, concretizaram-se através de técnicas tradicionais e materiais locais, 

ligando o objeto ao contexto. Para as paredes foram utilizados dois tipos de 

materiais de origem local: o “Gneiss” (utilizado também o nome “Beola”), extraído 

da pedreira de Riveo no Valle Maggia, uma pedra parecida com granito e o  
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Figura 14 _Igreja San Giovanni Battista e a materialidade, Mario Botta 

Fonte: La Chiesa di San Giovanni Battista, A Mogno – Fusio, 1986 – 1996, LA NUOVA CHIESA [consultado em 

Outubro de 2018] disponível em ttps://www.chiesadimogno.ch 
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mármore branco de Peccia, extraído da pedreira Cristallina, do Valle di Peccia 

(Fig. 14). Deste modo resultou numa estética mínima, económica, mas cheia de 

pormenores resultantes de todo um cuidado para com a ética material e o 

contexto.  

Podemos ver expressas nesta obra as palavras de Botta, “arquitetura é a 

forma da história. E como tal tem de refletir as expectativas, esperanças e 

contradições do seu próprio tempo.” Para além da história, a arquitetura é 

expressão de um contexto, a expressão de uma sociedade. Assumindo que o local 

determina a ética material, e que a ética material origina uma estética 

eticamente responsável, se isto é verdade e se esta escolha ética na seleção dos 

materiais vai determinar as opções construtivas então passamos a estar com 

opções construtivas com expressão ética. 

Assim, a ética não impede a concretização de espaços esteticamente 

bonitos. Assume apenas um cuidado que enaltece a história, o tempo e os 

elementos de cada espaço, seja ele existente ou não. Na preocupação máxima 

de equilibrar o contexto e os materiais locais numa perspética ética da arquitetura. 

Falamos assim da ética construtiva como forma de reabilitar contextos respeitando 

a história que estes nos contam. (Fig. 43) 

 

1.3 _AS OPÇÕES CONSTRUTIVAS COMO EXPRESSÃO ÉTICA: CASOS DE ESTUDO  

Uma vez que a arquitetura subentende uma sensibilidade focada nos 

elementos que a envolvem, e para lá de uma preocupação visual compreende, 

sobretudo, um cuidado humano, importa pensá-la quanto à materialidade, 

consensualizando um equilíbrio funcional entre as duas vertentes.  

A valorização do contexto urbano, histórico e social, é uma mais-valia que 

se tem vindo a perder (Fig. 15). Basta refletirmos acerca da atual dedicação dos 

arquitetos à aparência de uma obra, para percebermos como esta se desconstrói 

no descuido pela compreensão dos materiais utilizados. As repercussões refletem-

se gradualmente num reduzido valor patrimonial, deixando de lado a expressão 

ética. 
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Figura 15 _ Centro Galego de Arte Contemporânea e a opção construtiva, Álvaro Siza Vieira 

Fonte: Fernando Guerra | FG+SG, Centro Galego de Arte Contemporânea, de Álvaro Siza, pelas lentes de 

Fernando Guerra [consultado em Outubro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com.br 
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Referida anteriormente importância do contexto e da ética material, serão 

abordadas opções construtivas como expressão ética. É de salientar que devem 

seguir uma certa ética construtiva, conferindo uma expressão única e moral ao 

projeto de arquitetura. O arquiteto não deve descurar completamente o modo 

de construir da arquitetura do contexto. Mas respeitá-lo sempre que o conseguir 

criando linguagens próprias e éticas, sem nunca romper com as linguagens já 

existentes. Isto é conseguido quando no pensamento da arquitetura está presente 

um fundamento ético, na utilização dos materiais locais. Atualmente, com todas 

as imposições e limitações que existem, tal respeito pode tornar-se um desafio para 

o mesmo. Um edifício não deve apenas existir, deve ter um significado tal como os 

seus elementos. Harries (2000: 17) profere que as “casas devem-se parecer como 

casas, portas como portas; obras de arquitetura devem ter um significado, não 

apenas existir”. O problema do apenas existir incide numa vertente estética, e esta 

torna-se acidental uma vez que não há respeito ético para com a ética material, 

criando assim um edifício que existe como um objeto somente sublime, perdendo 

a sua harmonia e significado no seu todo. Em oposição, numa perspetiva ética o 

resultado estético não é acidental, mas premeditado com base num 

comprometimento com a ética na exploração do material local, sendo que a 

escolha do sistema construtivo é feita para que seja compatível com o material. 

Se for feita uma escolha de um sistema construtivo, que não exija por 

exemplo ferro, e no contexto onde nos encontramos não existe esse material, não 

verificamos ética. Pois não existe uma opção construtiva que funcione como 

expressão ética de comprometimento com a ética material. Contudo, não 

significa que não se utilizem materiais que existam apenas fora do contexto. Não 

devemos permitir que esse material predomine, uma vez que do ponto de vista da 

expressão ética não se deve deixar que seja esse material dominante na obra. Se 

assim fosse estaríamos a descurar a dimensão ética do lugar. Um outro exemplo 

bem prático: não podemos deixar de utilizar vidro apenas porque na zona não há 

produção de vidro, no entanto, o que não é eticamente correto é que o edifício 

se torne sobretudo transparente, só com panos envidraçados. Deve sim existir vidro 

em momentos em que o arquiteto procura estabelecer continuidade e relação 

entre a materialidade interior e exterior, evidenciando aquilo que são os valores 

materiais naturais e construídos. Isto é apenas possível quando utilizamos o vidro 

de forma a retirar a barreira construída que separaria estas duas dimensões. Ou  
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Figura 16 _ Casa Koshino, Tadao Ando 

Fonte: Kazunori Fujimoto, Clásicos de Arquitectura: Casa Koshino / Tadao Ando [consultado em Novembro de 

2018] disponível em https://www.plataformaarquitectura.cl 
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seja, o vidro aparece como um acessório para evidenciar a expressão material 

natural e do construído e não para se assumir como um material construtor numa 

nova expressão. (Fig. 16) 

“A arquitetura deve estar em conformidade com os materiais naturais” 

(Lodili, citado por Harries, 2000: 121). É verdade que estas palavras se encaixam no 

mundo da arquitetura, contudo, o uso da materialidade no nosso mundo vai muito 

mais além do que apenas perceber as suas propriedades. As opções construtivas 

tomadas têm de ter em atenção as propriedades dos materiais que vão ser 

usados, e se estas se adequam à função que lhes foi pensada. Como refere Harries 

(2000: 121), “todos os artesãos têm de compreender a natureza dos seus materiais 

para que a obra funcione corretamente”. Todavia, este entendimento pelas 

propriedades dos materiais e a sua função não significa que estejamos a utilizar o 

material de uma forma ética. Na realidade, como menciona Harries (2000: 121), só 

quando alguma coisa corre mal num objeto do dia-a-dia é que olhamos para ele 

e nos damos conta do material que foi feito. Isto porque o material é “determinado 

pela sua utilidade e manutenção, um objeto usa aquilo em que consiste para o 

seu serviço” (Heidegger, 2002: 24). Quando falamos da sua fabricação, quanto 

mais o material cair no esquecimento, melhor. O mesmo acontece numa 

arquitetura que apenas liga à propriedade e função do material, Harries (2000: 

121) exemplifica da seguinte forma: “depois da sensação estranheza de uma 

parede acabada de pintar ter passado, o amarelo quebrado que escolhemos só 

nos vais chamar à atenção quando, de repente, começou a brilhar pelo sol de fim 

de tarde ou quando aparecem bolhas ou descasca.” 

Num projeto de arquitetura, para que tal não aconteça, não basta 

perceber a natureza do material. Esta convida-nos a interagir com os materiais 

que, como descreve Wright (1928: 350), são riquezas humanas. Cada material 

possui a sua linguagem e conta a história do lugar onde se encontra. Este compara 

os materiais com músicas. Se um arquiteto “ouvir” os materiais como um músico 

ouve músicas, este pode aprender a conjugar dois ou mais materiais. 

Do ponto de vista das opções construtivas como expressão ética, o 

material deve ser utilizado tal como é encontrado, respeitando as suas qualidades 

originais. Algo similar se pode dizer sobre o sistema construtivo e infraestruturas, 

estas devem fazer parte do projeto, enaltecendo-o. Elementos que, pensados e  
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Figura 17 _Exeter Library, Louis Kahn 

Fonte: Flickr – Ed Brodzinsky, AD Classics: Exeter Library (Class of 1945 Library) / Louis Kahn [consultado em 

Novembro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com 
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ficando à vista, tornam-se centrais no edifício. Seguindo uma ética construtiva 

onde o arquiteto em vez de esconder, afirma estes elementos, dando importância 

a objetos menos “arquitetónicos”, através da materialidade e forma utilizada, 

respeitando os valores do função/forma, uso, material, verdade material, sistema 

construtivo e da geometria. Quando um arquiteto opta por deixar o sistema 

construtivo à vista, está a realçar a essência de aquilo que é a construção, como 

afirma Harries (2000: 120), ao representar um pilar num edifício, a coluna 

representa-se de tal forma que está a relembrar a sua essência ideal. Com isto, a 

arquitetura alcança uma enorme expressão ética. (Fig. 17) 

O trabalho do templo, ao estabelecer um mundo, não deixa o material 

desaparecer; em vez disso, permite que se assuma pela primeira vez, isto é, ao 

mundo do trabalho. A pedra vem suportar e descansar e assim primeiro torna-se 

pedra; o metal aparece para reluzir e brilhar, as cores para brilhar, os sons para 

tocar, a palavra para falar. “ (Heidegger, 2002: 24) 

Peguemos novamente no exemplo da cabana, Laugier. Com as opções 

construtivas escolhidas, ao eleger a madeira local em vez de tijolo ou pedra, que 

ditariam outro sistema construtivo, respeitou uma ética material local. Como 

consequência desta escolha, optou por um sistema construtivo compatível com o 

material que configura a paisagem, criando uma estrutura de elementos verticais. 

No fundo, criou naquele pequeno objeto uma expressão ética que representa 

aquele ambiente. Neste caso, Laugier criou uma linguagem quando, através das 

imposições do local, comunica um ethos do lugar. Como se pode observar em 

várias obras de Januário Godinho, este utiliza também a materialidade local com 

ética, respeitando o valor do material e o valor plástico na sua utilização, criando 

assim uma expressão da época e ao mesmo tempo dando uma função útil para 

o objeto em causa. Uma escolha ética onde expressão plástica é resultado de 

uma solução construtiva, vemos aqui uma estética eticamente responsável. 

Harries (2000) utiliza as palavras de Eco defendendo que “para um objeto 

funcionar corretamente, este tem de não apenas funcionar, mas tem também que 

comunicar ou denotar essa função e, segundo, tem que denotar essa função 

apenas com base num código ligado a hábitos e expectativas estabelecidas” 

(Eco in Harries, 2000: 91). Segue com o exemplo de que uma porta, para além de 

ser uma porta, tem de denotar uma porta. Trazendo isso para a arquitetura, mais 

propriamente, o caso da estrutura à vista, ou da função dos elementos, estes 
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Figura 19 _ Interior da Capela de Campo Bruder Klaus_Peter Zumthor 

Figura 18 _ Pavilhão de Barcelma, Mies Van der Rohe 

Fonte: Gili Merin, AD Classics: Barcelona Pavilion / Mies van der Rohe [consultado em Novembro de 2018] 

disponível em https://www.archdaily.com 

Fonte: Aldo Amoretti, Cortesia de Atelier Peter Zumthor and Partner, Capela de Campo Bruder Klaus de Peter 

Zumthor pelas lentes de Aldo Amoretti [consultado em Novembro de 2018] disponível em 

https://www.archdaily.com 
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para além de terem a função, devem também denotar a função. (Fig. 17) Pilares 

revestidos por mera razão estética são apenas pilares. Mas um pilar à vista, para 

além de mostrar a sua função, transmite um significado, diz-nos que está a suportar 

as cargas nele exercidas, transmitidas pelo material, e neste caso estamos a ser 

éticos com a utilização das propriedades dos materiais. Podemos dizer que 

estamos a falar da linguagem dos materiais 

Para além das suas propriedades inerentes, os materiais transmitem algum 

significado quando o arquiteto os trabalha de uma forma ética, convidando o 

utilizador a experienciar a arquitetura de variadas maneiras. Para Harries (2000: 

121), existem dois tipos edifícios, aqueles que apenas se importam com as 

propriedades dos materiais e aqueles que de uma forma ética os utilizam, 

representando-os e revelando as suas propriedades –“o peso da pedra, o reluzir 

dos metais, o brilho das cores ”(Harries, 2000: 121) - Tornando, no último caso, o 

edifício uma verdadeira obra de arquitetura revelando a sua verdadeira essência. 

Com a utilização da ética material no projeto de arquitetura, a verdade material 

pode, mesmo assim, assumir varias faces. Peguemos na opinião de Frank Lloyd 

Wright sobre a pedra, “a pedra pode mostrar a sua face natural na parede, ou 

uma face característica de uma ferramenta usada para a moldar – ou ser 

completamente lisa. Às vezes afiada ou polida.”6 (Wright, 1928: 352). Assim sendo, 

a linguagem da obra está intimamente ligado com “o carater da face da 

fachada” e este, por sua vez, determinado pelo tipo e natureza do material, pelo 

tipo de mão-de-obra, pela linguagem e ética do arquiteto. (Fig. 19) 

Não devia a exposição simbólica do aço de Mies ser considerado decoração? E a 

mesmo não é verdade do uso do betão de Rudolph? De facto, estamos a lidar aqui 

com um tipo muito diferente de decoração. (…7) (Harries, 2000: 76) (Fig. 18) 

Seguindo o pensamento de Harries, e assumindo que a arquitetura e a sua 

materialidade devem transmitir um significado e representar um contexto, um 

ethos do nosso tempo, o mascaramento puramente estético dos elementos que 

permitem esse acontecimento, tornam a arquitetura “muta”, criando uma obra 

perdida no mundo onde não se verifica ética material.  

                                                           
6 The stone may show a natural face in the wall, or a face characteristic of the tool used to shape it – or 

be flatly smothed. Sometime honed or polished (Wright: 1928: 352) 
7 Must not Mies’s symbolic exposure of the steel frame be considered decoration? And is not the same 

true of Rudolph’s use of concrete? To be sure, we are dealing here with a very diffrent kind of decoration (…) 

(Harries, 2000: 76) 
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Figura 20 _ New Haven Coliseum, Kevin Roche 

Fonte: Thinkmore 146 [consultado em Novembro de 2018] disponível em https://thinkmoreinc.wordpress.com 
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A própria natureza dos materiais torna-se ela própria a sua decoração. Então, 

esculpir ou partir a sua superfície, é de lamentar - se não crime.8 (Wright, 1928: 352) 

 

Existem muitos arquitetos que, “adicionam um objeto estético a um edifício 

que podia sobreviver perfeitamente sem ele” (Harries, 2000: 55). Muitas vezes são 

adicionados elementos meramente decorativos, sem qualquer função e ligação 

com o edifício.  

Considerando ornamento não como uma peça decorativa, mas sim 

como uma “expressão concertada ou uma representação da ideia que governa 

a estrutura que ele serve”, por vezes é necessário criação de uma pele para 

reforçar a função de um elemento. (Fig. 19) 

O tijolo envelhecido evoca a passagem do tempo. Ou pense nas marcas de 

ferrugem no betão (…)9 (Harries, 2000: 221) 

Com a verdade material, vem a razão/representação do tempo, sendo 

outro valor que deve ser pensado no projeto. Neste sentido, Segundo Karsten 

Harries (2000: 221), para Wolfflin existem dois tipos de “Tempo”: o “tempo linear” e 

o “tempo pictórico”. O “ tempo linear” representa aquele que é definitivo, sólido, 

uma obra que não “sente” o tempo passar. Enquanto o “tempo pictórico” 

representa o oposto, o tempo passa e o edifício conta uma história está em 

constante movimento (fig. 20). A forma como o tempo se representa no material 

depende do mesmo, “materiais diferentes são afetados de forma diferentes pela 

passagem do tempo, eles falam de atitudes diferentes em relação ao tempo e, 

como tal, ideais diferentes de edifícios e modo de habitação.” (Harries, 200: 122). 

Esta representação, como Harries afirma, é parte da linguagem da arquitetura. 

Este valor encontra-se presente nas obras de Mário Botta, Álvaro Siza Vieira (fig.15), 

de Peter Zumthor (Fig. 43) já mencionadas. 

A preservação da verdade material e da história que esta traduz, o tempo 

pictórico, como Wolfflin descreve, é um dos valores que deve estar presente no 

pensamento de uma arquitetura ética (leitura de pendor historicista). Tornando  

                                                           
8 “The very nature of the material itself becomes its own decoration. 

To carve or break its surface, then, is a pity – if nocrime”. (Wright, 1928: 352) 

9 Aged brick evokes the passage of time. Or think of rust stains on croncrete (Harries, 2000: 221) 
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Figura 21 _ Capela de Campo Bruder Klaus e o contexto, Peter Zumthor 

Fonte: Samuel Ludwig, Capela de Campo Bruder Klaus / Peter Zumthor [consultado em Novembro de 2018] 

disponível em https://www.archdaily.com.br 
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assim cada obra com atributos materiais diferentes. A durabilidade é outro valor 

ético que deve estar presente, como escreve Peter Zumthor “(…)os edifícios 

podem ter um belo silêncio que eu associo a atributos como compostura, auto-

evidência, durabilidade, presença e integridade, e com calor e sensualidade 

também (…)” 10 (Zumthor, 2011 in Bruder Klaus Field Chapel) (Fig. 21) 

Em Santiago de Compostela, Siza Vieira deu grande importância à 

materialidade. O contexto solicitava a utilização de alvenaria de pedra e, de 

forma inteligente, criou um ‘edifício ético’ do ponto de vista construtivo, 

respeitando o contexto, tornando-o simultaneamente mais económico e eficaz. 

Neste caso, pelas exigências térmicas e acústicas que nos são impostas, criou uma 

‘pele’ em pedra, reconhecendo o valor do material utilizado e representando a 

importância que o material local possui na criação de uma obra de arquitetura 

com responsabilidade ética. No entanto, Siza faz questão de não esconder esta 

‘pele’, mostrando o seu modo construtivo. (fig.15) Respeita assim tanto o ‘tempo’ 

do passado, como o ‘tempo’ recente, falando-se em ‘ética na mentira’. Assim 

como Laugier representou os elementos “naturais” na construção, também aqui 

Siza representou os elementos “naturais” do sistema construtivo.  

Compreendida a importância da ética construtiva na expressão da 

arquitetura, concluímos que as opções construtivas como expressão ética 

traduzem-se: 

 1 _na utilização de materiais locais, com ética; 

 2 _numa estética económica; 

 3 _num respeito pela ética material e as suas opções construtivas. 

Com base nos critérios anteriormente estabelecidos, apresentam-se os 

casos de estudo. 

  

                                                           
10  (…) can have a beautiful silence that I associate with attributes such as composure, self-evidence, 

durability, presence, and integrity, and with warmth and sensuousness as well; (…) (Zumthor, 2011 in Bruder Klaus 

Field Chapel / Peter Zumthor [consultado em Outubro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com) 
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Figura 22 _ Igreja San Giovanni Battista e as pré-existências, Mario Botta 

Figura 23 _ Igreja San Giovanni Battista e a transparência, Mario Botta 

Fonte: Ti-press, Church of Mogno, Cities & Monuments [consultado em Outubro 2018] disponível em 

https://www.ticinotopten.ch 

Fonte: Karsten Seiferlin, Spotlight: Mario Botta [consultado em Outubro 2018] disponível em 

https://www.archdaily.com 
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CASO 1 

OBJETO: Igreja San Giovanni Battista 

AUTOR: Mario Botta 

ANO: 1992-1996 

 Expresso o interesse de Botta pelo contexto na sua obra da igreja San 

Giovanni Battista, mencionado anteriormente, debruçamo-nos agora sobre o 

modo como as suas opções construtivas representam uma expressão ética. É 

evidente a importância que Botta dá ao cliente, neste caso a população de 

Mogno, quando, a pedido da mesma, cria uma obra no mesmo lugar, respeitando 

assim o contexto social, histórico e geográfico.  

Do ponto de vista da utilização dos materiais locais, no primeiro caso 

podemos verificar a sua correta utilização, segundo princípios eticamente 

corretos. Para tal, o autor teve em linha de conta a utilização de materiais locais, 

o “Gneiss” (utilizado também o nome “Beola”) e mármore branco de Peccia, para 

as paredes grossas da igreja que criam uma linguagem única do lugar. Ao mesmo 

tempo, com a utilização responsável e pormenorizada (fig. 22) de apenas dois 

materiais, predominantes na obra, estão a criar uma estética económica, ou seja, 

uma estética eticamente responsável. A imagem criada representa um ethos do 

seu tempo e da sua população. Com a utilização do material de forma pura, 

representando-os, e alternando a usa utilização, Botta, criou uma estética 

eticamente responsável onde os materiais utilizados serão afetados pela 

passagem do tempo. (Fig. 24) 

Observamos também o uso do vidro não como material determinador da 

obra, mas como um material complementar, de iluminação e comunicação com 

o divino, introduzindo transparência. (Fig. 23) 

As opções construtivas tomadas por este arquiteto no encontro desta 

solução são escolhas que configuram opções construtivas com expressão ética, 

na medida em que é observado a ideia de que o material local é fundamental 

para que haja uma certa atitude ética.  

(…) a pedra é um material solido, pesado, durável (…)”. Embora se trate de um 

edifício de pequenas dimensões, a utilização deste sistema construtivo e o material 

escolhido, criam uma linguagem que exprime monumentalidade. A pedra é um  
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Figura 25 _ Fase de construção da Igreja San Giovanni Battista, Mario Botta 

Figura 24 _ Igreja San Giovanni Battista e a envolvente natural, Mario Botta 

Fonte: Ti-press, Church of Mogno, Cities & Monuments [consultado em Outubro 2018] disponível em 

https://www.ticinotopten.ch 

 

Fonte: La Chiesa di San Giovanni Battista, A Mogno – Fusio, 1986 – 1996, Il Cantiere [consultado em Outubro de 

2018] disponível em ttps://www.chiesadimogno.ch 

Fonte: Ti-press, Church of Mogno, Cities & Monuments [consultado em Outubro 2018] disponível em 

https://www.ticinotopten.ch 
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“material “massivo”, apropriado e eficaz em massas arquitetónicas simples, quanto 

mais nobre melhor11 (Wright, 1928: 252).  

Para além das propriedades inerentes dos materiais utilizados, Botta 

representa-os fazendo com que a obra comunique. (Fig. 24) Utilizou uma técnica 

que assenta em princípios tradicionais, fazendo com que os materiais utilizados se 

sobressaiam, não como uma fachada meramente estética, mas como um 

elemento com competências estruturais. Com a utilização do sistema “a 

sacco”12(Fig. 25), compatível com os materiais locais, resolveu problemas térmicos, 

acústicos e de impermeabilização. Ao mesmo tempo, criou um edifício resistente 

ao poder da natureza, simbolizando a força pela sobrevivência. Com a utilização 

dos materiais locais, conseguiu uma obra mais económica onde diminui a pegada 

ecológica, motivando-nos a experienciar o edifício como um elemento com uma 

relação inseparável ao local. Desta forma, o arquiteto está a utilizar materiais locais 

e, a compatibilizar a solução com as materialidades que pré existem e configuram 

a paisagem.   

No que respeita à estética económica, Botta consegue-a no sentido em 

que desenvolve todo o projeto com dois materiais e dois complementares, que 

vêm potenciar a relação da materialidade construída com o local através, no 

caso do vidro, da introdução de transparência na obra. 

CASO 2 

OBJETO: Capela de Campo Bruder Klaus  

AUTOR: Peter Zumthor 

ANO: 1992-1996 

Peter Zumthor é um arquiteto com um estilo minimalista e com grande 

atenção ao detalhe, dando importância ao contexto onde se encaixa, o seu uso 

e sua materialidade. Mostra que as opções éticas não implicam uma perda 

estética, pelo contrário, estamos a falar de uma estética mais económica. No 

entanto, por ser materialmente mais económica exige maior cuidado no seu 

desenho e na forma como o material é utilizado no sistema construtivo. 

  

                                                           
11 “But stone is a solid material, heavy, durable and most frateful for masses. A “massive” material we say, 

so most appropriate and effective in simoke architectural masses, the nobler the better.” (Wright, 1928: 252) 
12 Sistema “a sacco” - Criação de paredes de alvenaria com preenchimento de betão entre elas. 
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Figura 27 _ Capela de Campo Bruder Klaus e a terra, Peter Zumthor 

Figura 26 _ Capela de Campo Bruder Klaus e o campo agrícola, Peter Zumthor 

Fonte: Samuel Ludwig, Capela de Campo Bruder Klaus / Peter Zumthor [consultado em Novembro de 2018] 

disponível em https://www.archdaily.com.br 

Fonte: Samuel Ludwig, Capela de Campo Bruder Klaus / Peter Zumthor [consultado em Novembro de 2018] 

disponível em https://www.archdaily.com.br 
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Ao observarmos as suas obras, percebemos facilmente a importância que 

dá à verdade material e à forma como o trabalha de modo a criar experiências 

diferentes de obra para obra. Com isto, procura criar sensações entre o utilizador 

e o material, valor pensado como uma premissa para as suas obras. No momento 

em que usa materiais ou mão-de-obra local, está a considerar o contexto de forma 

ética, daí torna-se uma opção construtiva 

 Um bom exemplo de opções construtivas como expressão ética nos seus 

projetos é a Capela de Campo Bruder Klaus, um edifício que se enquadra no 

contexto, tornando-se uma extensão do mesmo. (fig. 26). 

Na perspetiva da utilização dos materiais locais, Zumthor produz um betão 

de forma ética. O betão não exista na natureza, logo é inexistente no contexto. 

Todavia, os seus constituintes fazem parte do ambiente que nos rodeia e, como 

tal, o betão foi misturado pela comunidade com a utilização de areia e gravilha 

local, dando-lhe assim uma pigmentação que se enquadra na tonalidade do 

ambiente. (fig. 27). Com a utilização de apenas um material, cria uma estética 

económica repleta de uma responsabilidade ética. Até mesmo a cofragem foi 

feita de 112 troncos de árvores locais cortadas por mão-de-obra, também local. 

Também neste caso podemos observar que Zumthor utiliza os materiais naturais e 

encontra um sistema construtivo funcional com as materialidades que figuram a 

paisagem. Mais uma vez vemos um comprometimento com a ética material que 

origina uma opção construtiva que produz uma expressão ética. Assim, Zumthor 

reconhece que a ética material é determinante na escolha do mesmo e que é 

esta mesma ética permite uma estética eticamente responsável. 

Ao contrário de uma cofragem normal, aqui o arquiteto escolhe queimar o 

sistema construtivo. Utilizando o betão e o seu sistema construtivo de forma 

inteligente conseguiu criar novas sensações na utilização da capela. (fig.19). 

Estamos então perante uma opção construtiva que resulta numa obra cheia de 

significado e expressão ética, representando a vida de um agricultor.  

1.4 _A ÉTICA CONSTRUTIVA NA ARQUITETURA MODERNA  

Botta's generation is struggling to overcome the resultant loss of a sense of center 

and place that today pervades the architecture and urbanism of the industrial 

mass democracie. (Wrede, 1986: 14-15)  
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Figura 28 _ Modulor, Le Corbusier 

Fonte: Arquitetura vernacular: uma lição de sustentabilidade [consultado em Novembro de 2018] disponível em 

https://www.researchgate.net 



 

61 
 

Nos anos 20 a arquitetura atravessou um processo de mudanças. Os 

arquitetos do moderno consideravam a arquitetura histórica, como “uma ordem 

social moribunda” (Wrede, 1986: 14). Acreditava-se que se tinha “tornado obsoleta 

pela evolução tecnológica e pelos novos materiais” e, também, pelos métodos 

formais de organização do passado.  

Como resposta, surgiu uma nova arquitetura13 aberta, sem uma hierarquia 

tradicional que procurava gerar uma sociedade homogénea. Porém, apesar da 

incerteza de respostas deste novo paradigma aos problemas sociais, conseguiram 

criar um modelo funcional de construção, e a sua justificação, desvalorizada pelas 

forças económicas. Através de alguns debates dos Congressos Internacionais de 

Arquitetura Moderna (1928-1956), reafirmou-se a importância do homem atual, 

que posteriormente colidiu com o Modulor de Le Corbusier (Fig. 28) na busca do 

homem ideal. “Foi particularmente no VI CIAM (1947), que aconteceu em 

Bridgewater, em Inglaterra, defende-se uma relação necessária entre a 

arquitetura contemporânea e o homem comum.” (Sales, 2012: 21). Segundo Sales 

(2012: 21), “abre-se uma fissura profunda entre as inamovíveis convicções 

“funcionalistas” e “mecanicistas” colocadas nos anos anteriores à Guerra e o novo 

clima representado pelos jovens arquitetos chamados agora a intervir no debate 

da arquitetura moderna. Uma preocupação que tenta recuperar as qualidades 

humanas de tipo emocional (“man's emotional needs”) e a continuidade histórica 

da identidade de cada lugar. Registam-se assim mudanças de tom e de 

interesses”. 

A arquitetura Moderna que surgiu em 1920, o Estilo Internacional, procurava 

assegurar simultaneamente a harmonia da máquina e a sua função.  

One fundamental shared hope united the differences within the modem 

movement; this was the hope that the new means available to architects — 

advanced techniques, new materials, industrialization — would provide more 

satisfactory answers to the problems of twentieth-century man and help to create 

better living conditions. (Botta in Wrede, 1986) 

  

                                                           
13 For historical architectural paradigms they substituted new architectural paradigms — universal space, 

column grids, moveable wall planes, and an asymmetrical and nonhierarchic order. 
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Figura 30 _Câmara Municipal de Säynätsalo, Alvar Aalto 

Figura 29 _Casa Experimental Muuratsalo, Alvar Aalto 

Fonte: Nico Saieh, Clássicos da Arquitetura: Casa Experimental Muuratsalo / Alvar Aalto [consultado em 

Novembro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com.br 

Fonte: Flickr Lean, Clássicos da Arquitetura: Câmara Municipal de Säynätsalo / Alvar Aalto [consultado em 

Novembro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com.br 
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Muitos arquitetos como Le Corbusier, Frank Lloyd e mais tarde Botta, 

divergiam desta visão da arquitetura, organizando movimentos éticos que a 

debatiam. Um modernismo antropocêntrico, que aclamava o “arcaico, primitivo 

e vernacular” (Wrede, 1986: 3). Do mesmo modo, ambicionavam excluir elementos 

estéticos, privando ornamentos impeditivos de uma arquitetura intemporal. Le 

Corbusier detinha um enorme entendimento sobre a dimensão social que a 

arquitetura possuía na época e a sua ligação a preocupações sociais, politicas e 

económicas, motivando um arquitetura social e formal. Sob influência das obras 

de Lloyd, Alvar Aalto e Erik Asplund abandonaram o Estilo Internacional, 

começando por utilizar a ética construtiva nas suas obras. O contexto e os 

materiais naturais passaram a assumir grande destaque. (Fig. 29 - 30) 

Outro arquiteto que assinalou o mundo da arquitetura nos anos pós-

guerra, afastando-se daquele estilo fortemente determinado na tecnologia, e 

funcionalismo que cortava a relação com o passado foi Louis Kahn. Inclui nas suas 

obras um respeito pelo homem e pela história, reinterpretando-a no contexto da 

sociedade moderna. Acreditava no racionalismo estrutural que “via como 

igualmente válida a lógica dos meios tradicionais de construção, bem como dos 

meios modernos” (Wrede, 1986: 10). Um pensamento ético estava presente desde 

cedo nas suas obras. Como ponto de base da sua arquitetura, Kahn procurava 

perceber a essência da forma, das materialidades e da estrutura, principalmente 

da ruinas românicas e islâmicas. Uma enorme importância é dada à ética material 

por muitos arquitetos desta época, por exemplo Corbusier, Kahn, Scarpa e Botta. 

Enquanto Scarpa dava mais importância ao detalhe e textura, Kahn e Le Corbusier 

tinham preferências “por materiais ascéticos e puros” mas com uma enorme 

atenção ao detalhe (Wrede, 1986: 13) (Fig. 31). A arquitetura de Botta é uma 

síntese destas duas abordagens, criando obras próprias cheias de uma enorme 

ética construtiva. Com a evolução tecnológica os arquitetos do moderno da 

geração pós-guerra viam um futuro repleto de oportunidades mas sempre com o 

Homem no centro. Como refere Wrede, o que trouxe uma grande variedade de 

obras foi o uso de “elementos abstratos na forma de geometrias, leis racionais, e a 

remoção do ornamento tradicional e elementos de expressão”. Para Botta, os 

arquitetos do movimento moderno tinham como objetivo comum mudar a forma 

da sociedade. No entanto, a sociedade industrial perdeu o seu rumo e deixou-se 

apoderar pelas tecnologias e mecanizações o que não permitiu aos arquitetos  
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Figura 32 _Salk Institute,Louis Kahn 

Figura 31 _Salk Institute e a materialidade, Louis Kahn 

Fonte: Liao Yusheng, AD Classics: Salk Institute / Louis Kahn [consultado em Novembro de 2018] disponível em 

https://www.archdaily.com 

Fonte: Liao Yusheng, AD Classics: Salk Institute / Louis Kahn [consultado em Novembro de 2018] disponível em 

https://www.archdaily.com 
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cumprir os seus objetivos. “O maior problema foi no planeamento da cidade, na 

visão da cidade moderna dividida. É, de facto, necessário para o homem que a 

organização do espaço habitacional na cidade seja mais que uma complexa 

divisão da cidade em diferentes zonas funcionais”. (Botta in Wrede, 1986) 

Compreendido o Estilo Internacional, começam mais tarde a surgir em 

Portugal valores semelhantes. “O novo sistema construtivo baseado no betão 

armado começava gradualmente a ser assumido pelos arquitetos que o 

passavam a reconhecer como feito cultural significativo. Isto é, assiste-se ao 

progressivo desenvolvimento da ideia de tecnologia como padrão cultural, 

atribuindo-se à racionalidade da construção o papel eminente de “gramatica” 

da linguagem que se procura, constituindo-se como elemento “moderador” da 

forma, dotada de uma autonomia estética própria” (Tostões, p. 106, 2004). Deste 

modo, as novas tecnologias e os novos materiais possibilitaram outras formas de 

projetar, criando novos ritmos, novos modelos e novas transparências, atribuindo 

uma importância enorme à verdade do material. Os pioneiros desta mudança em 

Portugal foram os arquitetos Pardal Monteiro (1897-1957) e Carlos Ramos (1897-

1969), com as suas obras no início dos anos 20. Como a Agência Havas (1922) de 

Carlos Ramos, uma obra de um dos primeiros prédios de escritórios, onde já 

existiam grandes vãos envidraçados. Tostões (2004) afirma que, Pardal Monteiro 

com a Estação do Cais Sodré (1928) (Fig. 33) esqueceu o sentido de uma 

ornamentação eclética: “desenvolve um léxico geometrizado referenciado às Arts 

Déco assente na desvalorização e localização específica do ornamento, em prol 

de uma articulação volumétrica que assumia um claro sentido tectónico na 

utilização desapaixonada do betão armado na construção para resolver os 

grandes vãos ou realizar consolas balançadas.” (Tostões, 2004), A evolução deste 

movimento em Portugal fica marcado pela estação Sul e Sueste (1928-1929) de 

Cottinelli Telmo (1897-1948), originando um novo modo de pensar a arquitetura 

onde existe a revelação da estrutura, aproximando o Modernismo em Portugal, ao 

Modernismo internacional. Menciona Tostões (2004) que “uma relação direta entre 

estrutura e forma surgia pela primeira vez num programa publico, criando-se um 

amplo espaço (…)”. 

Na perspetiva de Tostões (2004), “o nosso primeiro modernismo”, marcado 

pelos anos 30, era constituído maioritariamente por qualificadas obras públicas  
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Figura 33 _Estação ferroviária do Cais do Sodré, Pardal Monteiro 

Fonte: Porfírio Pardal Monteiro [consultado em Outubro de 2018] disponível em https://pt.wikipedia.org 
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que representavam a imagem de Estado, dando origem a um novo significado de 

monumentalidade. Este adota várias posições ao longo da vigência dos CIAM14, 

bem como inúmeras opiniões a respeito da representação e sobre a importância 

dos valores de identidade local. Tal como acontece nas construções regionalistas, 

que representam elementos de carácter único da arquitetura portuguesa. “A 

arquitetura modernista que se desenvolve em Portugal nas décadas de 20 e 30 

tem uma expressão claramente geracional” (Tostões, 2004: 110). Esta nova 

geração de arquitetos procurava uma nova linguagem, afastando-se o mais 

possível da arquitetura modernista internacional. Focando-se assim no problema 

da habitação, nas questões urbanas, e na forma como a arquitetura influencia o 

comportamento social. Ainda segundo a mesma autora (2004), foi o cenário que 

se vivia nesta altura que permitiu à ditadura do Estado Novo, “afirmar o mito da 

sua própria atualidade através de uma eficaz atualização formal.” E, com a 

criação de novos e significativos equipamentos públicos modernistas, os arquitetos 

afirmaram o seu estatuto profissional. Nos anos 30, vestígios modernistas surgiram a 

par da afirmação da nova fase nacionalista. E, segundo Tostões (2004), nos anos 

40, “a recuperação dos revivalismos de sentido nacionalista e na inflexão para 

uma expressão de monumentalidade academizante que viria a consolidar-se nos 

anos seguintes, marca o fim do primeiro modernismo na arquitetura portuguesa”. 

A autora afirma (2004) também que, em pequena escala, os arquitetos como 

Rogério de Azevedo, Januário Godinho, se destacaram pela integração dos sinais 

regionalistas (Fig. 50) numa estrutura formal contínua com a topografia. 

Perante bases para o desenvolvimento de um regionalismo critico, os anos 

40 marcaram-se com o emergir da “construção ética, como afirmação disciplinar 

que tem em Keil do Amaral (1910-1975) um autor referencial com a sua obra e 

escritos (A Arquitetura e a Vida, 1942; A Moderna Arquitetura Holandesa, 1943) a 

par do novíssimo Fernando Távora que publica o ensaio “O Problema da Casa 

Portuguesa”, que terá só na década seguinte a contribuição militante dos 

arquitetos modernos” (Tostões, 2004: 123). O pós-guerra demarcou uma nova 

política económica do Estado Novo: o segundo período do ciclo do betão,  

  

                                                           
14 Congrès Internationalles d’Architecture Moderne, 1928-1959 
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Figura 34 _As Piscinas de Marés de Leça da Palmeira, Álvaro Siza 

Fonte: Fernando Guerra|FG+SG, As Piscinas de Marés de Leça da Palmeira, de Álvaro Siza Vieira, completam 50 

anos [consultado em Outubro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com.br 
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evidenciado pela forte alteração da economia. O arranque da eletrificação e a 

industrialização moderna do país são elementos que caracterizam a época.  

Acerca dos anos 50, Tostões (2004) refere que “depois de um hiato de 

tendência nacionalista-fascizante, monumental ou ruralizante, refletido numa 

produção arquitetónica estruturalmente cenográfica, a rutura entende-se como 

momento de dar atenção ao interrompido projeto moderno. As premissas do 

movimento moderno, referenciadas claramente a Le Corbusier e, ainda por essa 

via, ao expressionismo da moderna arquitetura brasileira, adotam-se de um modo 

ético e ideologicamente convicto que integrava o valor de uma função social, 

para logo se passar ao seu questionamento rompendo-se com o sentido de 

dogma do estilo internacional.” O 1º Congresso Nacional de Arquitetura foi um 

marco que determinou o entendimento da construção arquitetónica dos anos 50, 

em simultâneo com o contexto cultural que se vivia no pós-guerra. Foi também 

nesta década que se inseriu a dimensão ética e moral do Movimento Moderno, 

distante dos arquitetos anteriores que apenas pensavam na modernidade como 

uma expressão dos novos materiais, utilizados apenas como gramática. Nesta 

altura, os arquitetos em Portugal começaram a trabalhar em conjunto, dando 

origem a grupos como: ICAT (Iniciativas Culturais Arte e Técnica), ODAM 

(Organização dos Arquitetos Modernos), entre outras. Ainda nesta década, vimos 

o aparecimento da máquina na arquitetura. 

Em meados da década de 50 começou-se um período de reflexão, 

segundo Tostões (2004), iniciou-se “um processo de procura de referências locais, 

de contextualização que daria lugar a explorações organicistas e regionalistas 

criticas referenciadas à revelação da Arquitetura Popular com a tarefa do 

“Inquérito” em 1955”. 

Januário Godinho antecipou a questão da ligação a um edifício 

preexistente, respondendo aos problemas de inserção num contexto urbano já 

caracterizado. Fernando Távora, sem recusar o movimento moderno, procurou a 

continuidade com a tradição, combinando a história com a vanguarda. A 

primeira metade da década de 60 foi claramente marcada pela habitação social 

e pelo urbanismo. Houve um notável crescimento urbano nas zonas litorais e nas 

periferias das cidades, tornando-se uma cidade mais internacionalizada com 

grandes edifícios de serviços. Os arquitetos começaram assim a abordar uma  
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Figura 35 _As Piscinas de Marés de Leça da Palmeira e materialidade, Álvaro Siza 

Figura 36 _As Piscinas de Marés de Leça da Palmeira e o contexto, Álvaro Siza 

Fonte: Fernando Guerra|FG+SG, As Piscinas de Marés de Leça da Palmeira, de Álvaro Siza Vieira, completam 50 

anos [consultado em Outubro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com.br 

Fonte: Fernando Guerra|FG+SG, As Piscinas de Marés de Leça da Palmeira, de Álvaro Siza Vieira, completam 50 

anos [consultado em Outubro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com.br 
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dimensão mais alargada a nível territorial, o planeamento urbano. Para Tostões 

(2004), a “produção arquitetónica, o “moderno” pela via imagética do Estilo 

Internacional, tende a banalizar-se ao sabor da crescente especulação 

capitalista. Enquanto se afirmavam o organicismo (a par de uma diversidade de 

tendências que começam a integrar valores de uma cultura “Pop”, do brutalismo 

inglês), valorizava-se paralelamente o vernacular e arquitetura do detalhe. 

Despojado do seu conteúdo original, de arquitetura da democracia empenhada 

no bem-estar dos utentes, o funcionalismo foi aceite como modelo formal ao gosto 

do estilo internacional, impondo-se nas grandes operações imobiliárias, nas obras 

de prestígio da banca e do comércio, nos investimentos turísticos”. Nesta década 

surgiu o uso do duro betão aparente na Piscina de Leça da Plameira de Álvaro 

Siza, revelando a corrente “brutalista” (Fig. 34, 35, 36). Quando falamos no 

pitoresco e no regionalismo da arquitetura moderna, Januário Godinho surge 

como o seu grande pioneiro (Fig. 50). Percebemos a pintura e o desenho de 

paisagens a uma escala real, no seio de interpretações autênticas, articulando 

meticulosamente cada detalhe. No fundo, uma experiência muito própria e íntima 

de cada lugar que nos convida a observar, a escutar, a percorrer e a desenvolver 

uma relação com o contexto. 

Como arquiteto do moderno, Godinho exibe uma obra bastante realista e 

uma preocupação permanente em recuperar e evoluir. No contemporâneo, 

procura situar as influências modernistas na expressão da arquitetura em Portugal, 

preservando tradições, o espaço publico, o ambiente e a natureza. No final dos 

anos 50 o Movimento Moderno é confrontado com efeitos irreversíveis da 

arquitetura moderna na natureza. Mais tarde, Godinho cede subscrevendo os 

métodos de pré-fabricação e da industrialização, contudo, ressalva que os 

mesmos devem ser considerados consoante cada comunidade, “…consequência 

lógica do seu nível de vida, índice industrial, matérias-primas, técnicas e tradições, 

etc., fatores determinantes do ‘clima’ arquitetónico á luz do qual tem de ser 

fatalmente pensados e resolvidos todos os problemas inerentes á construção” 

(Godinho, 1953). Assim, a arquitetura moderna em Portugal foi assumindo uma 

expressão diversificada consoante personalidades orientadoras distintas. Em 

síntese, o Movimento Moderno distingue-se na arquitetura pelas diversas 

componentes que envolveu de um modo dinâmico e intercalado, não se 

evidenciando em todos os lugares de forma simultânea. A sua autenticidade  
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Figura 37 _Hunstanton School_Alison & Peter Smithson 

Fonte: Joseph Mackey, Context Thinking: A Reflection on the Work of Alison and Peter Smithson. [consultado em 

Outubro de 2018] disponível em http://www.presidentsmedals.com 
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procedeu assim de alguns dos valores que tem vindo a ser referidos, desde cultura, 

sociedade, sistemas políticos e os meios que influenciou. 

Uma das vertentes que realçou a ética na arquitetura foi o “Novo 

Brutalismo”, que, segundo afirma Banham, trata-se de “uma ética, não uma 

estética”. Reyner Banham, e a base teórica do “New Brutalism”, usada pelos 

Smithson (Fig. 37), consideram o ponto de partida da parte conceptual. Os 

edifícios têm assim de respeitar três princípios dominantes: 

 _Capacidade de ser lembrado como uma imagem única; 

 _Exibição clara da estrutura; 

 _Valorização dos materiais pelas suas qualidades puras, como foram 

encontrados. 

Banham (1996: 135), argumenta que o relacionamento entre as partes e 

os materiais de um edifício constitui uma moral prática. Na contemporaneidade, 

considerando todos os requisitos impostos, é praticamente impossível preservar 

alguns dos princípios base defendidos pelo Novo Brutalismo. O arquiteto deve 

portanto pensar em métodos onde possa articular estes princípios de forma 

contemporânea.  
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Figura 38 _Sede da Taller de Arquitetura 

Fonte: Ricardo Bofill, The Factory / Ricardo Bofill [consultado em Outubro de 2018] disponível em 

https://www.archdaily.com.br 
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1.5 _A ÉTICA CONSTRUTIVA HOJE: A LINGUAGEM DAS APARÊNCIAS E O LUGAR DA 

ÉTICA  

Considera-se que cultura ou formação arquitetónica é ver, ensinar ou conhecer 

mais ou menos profundamente as realizações, os sinais exteriores da riqueza 

espiritual dos grandes professores. Ao nosso ofício aplicam-se os mesmos 

procedimentos de classificação que se empregam (sinais externos de riqueza 

econômica) na nossa sociedade materialista. Então nós lamentamos que já não 

existam grandes arquitetos com menos de sessenta anos de idade, que a maioria 

dos arquitetos são maus, que as novas urbanizações são anti-humanas quase sem 

exceção em todo o mundo, que as nossas antigas cidades são destruídas e se 

constroem casas e aldeias como cenários de filmes ao longo das nossas belas 

costas Mediterrâneas. (Coderch, 1961: 2) 

Como aconteceu em períodos do Movimento Moderno (Harries, 2000: 2), 

também hoje a arquitetura se encontra incerta sobre aquilo que é e que deve ser. 

Esta incerteza é fruto de uma de ética construtiva ausente no modo como vemos 

a arquitetura. Grande parte dos arquitetos formados nos tempos de hoje 

entendem o projeto de arquitetura como uma imagem do gabinete, 

esquecendo-se para quem estão a projetar, gerando arquiteturas sem “alma”, 

que não procuram o bem-estar do seu utilizador ou o respeito pelo contexto. No 

fundo, uma arquitetura de aparências que é um dos problemas da arquitetura 

contemporânea. Num texto15 datado de 1961, Coderch já se pronunciava sobre 

a falta de ética para com o projeto de arquitetura. Relembra ainda uma troca de 

palavras entre um arquiteto Americano famoso e um jovem arquiteto, quando 

este pede um conselho: “Abre bem os olhos, olha, é muito mais simples do que 

imaginas. Por trás de cada edifício que vês existe um homem que não vês.” 

(Coderch, 1961: 1) E, é naturalmente portador de uma atitude ética para com o 

projeto e para com o seu cliente que se apresenta como uma expressão 

arquitetónica (Fig. 39). Coderch defendia que naquela altura não era de génios 

que a arquitetura precisava, algo que pensamos que nos dias de hoje ainda se 

verifica. Precisamos de uma arquitetura que se preocupe mais com a “tradição 

construtiva e, sobretudo, a moral” que nos foi deixada (Fig. 38). Estamos 

novamente numa “época em que as mais belas palavras praticamente perderam 

seu significado real”. (Coderch, 1961: 1) 

                                                           
15 No son genios lo que necesitamos ahora – José Antonio Coderch, publicado na revista Domus, 

Novembro, 1961 
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Figura 40 _ Interior do Museu Kolumba, Peter Zumthor 

Figura 39 _Museu Kolumba e as pré-existências, Peter Zumthor 

Fonte: Laurian Ghintiou, Peter Zumthor's Kolumba Museum Uses Local Materials to Reframe Historic Experience 

[consultado em Outubro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com 

Fonte: Laurian Ghintiou, Peter Zumthor's Kolumba Museum Uses Local Materials to Reframe Historic Experience 

[consultado em Outubro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com 
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Refletem-se na arquitetura os valores da sociedade contemporânea, uma 

sociedade que se importa pela estética, acima da ética. Vejamos o exemplo da 

internet, onde a imagem nas redes sociais é tudo. A fotografia “artística”, uma 

fotografia pensada, uma fotografia falsa enche o mundo em que vivemos. Outro 

exemplo é a compra de um automóvel, em que o comprador não está 

preocupado em adquirir um carro pela sua função real, a compra de um carro, 

para muitos, é um estatuto. Quanto mais caro e mais “bonito” o carro, mais o 

utilizador o quer, sem se preocupar, na maioria dos casos, com as suas 

características. Esta condição de importância pela estética revê-se quer na 

arquitetura como no cinema, onde o visual e os gráficos se sobrepõe cada vez 

mais ao conteúdo. O filme “Blade Runner 2049” retrata perfeitamente este caso, 

uma vez que ao longo do filme podemos observar uma harmonia e beleza 

arquitetónica. 

E que modo de vida é valido para o nosso período? Não é o nosso mundo, a nossa 

sociedade com os seus diferentes estatutos e raças, sexos e religiões, demasiado 

heterogéneo, cheio de confusão e contradição, que nos permita responder a esta 

questão com confiança? (…) Existe uma forma de vida valida para todos?” (Harries, 

2000: 4) 

Atualmente, de uma forma ainda mais acentuada, temos uma sociedade 

variada, uma sociedade à qual a última coisa que podemos dizer sobre ela é que 

é homogénea. Então, não existe mesmo uma forma de vida válida para todos? 

Pensamos que não, contudo, é isso que torna cada projeto de arquitetura único e 

desafiante. Cada cliente tem exigências, um passado e a sua personalidade, 

assim como o contexto onde se irá inserir o objeto. Seguindo uma ética e também 

uma estética eticamente responsável, podemos dar resposta a todos os tipos de 

clientes que encontramos. Aqui debatemo-nos com um dos problemas da 

arquitetura. Cada individuo é diferente e na atualidade muitos com o desejo de 

apresentar ao mundo um modo de vida que na maioria das vezes não 

corresponde à realidade. Neste sentido, de que forma o arquiteto consegue 

desprender-se da estética determinada por uma sociedade de aparências, e não 

transportar esses valores para os seus projetos, tornando-os numa solução? A 

resposta encontra-se na ética construtiva no ato projetual. Se seguirmos os 

princípios e valores inerentes a esta perspetiva conceptual, conseguimos um 

projeto que responde a todas a variantes que são impostas pela nossa sociedade,  
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Figura 42_Interior das Termas de Vals, Peter Zumthor 

Figura 41 _Museu Kolumba e materialidade, Peter Zumthor 

Fonte: Laurian Ghintiou, Peter Zumthor's Kolumba Museum Uses Local Materials to Reframe Historic Experience 

[consultado em Outubro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com 

Fonte: Fernando Guerra|FG+SG, Termas de Vals de Peter Zumthor pelas lentes de Fernando Guerra [consultado 

em Outubro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com.br 
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sem perder de vista aquilo que é a arquitetura. (Fig. 40, 42, 43) Ou seja, algo que 

nos faz sentir em casa dentro de toda esta sociedade heterogénea. Uma outra 

realidade atual é a banalização do construído, do esconder o material. Dizendo 

isto, numa atualidade cheia de pré-requisitos (térmicos, acústicos) e leis que 

exigem um pensamento profundo para a presença da ética material, podemos 

falar de ética construtiva, o respeito pelo que se faz, não escondendo a sua 

essência.(Fig. 36, 39, 42, 43) O apelo de Coderch (1961: 1) encaixa-se 

perfeitamente nesta nossa arquitetura. É preciso que os arquitetos pensem menos 

em dinheiro e fama e mais na essência da sua profissão como arquiteto. 

Tenho a convicção de que qualquer arquiteto de nossos tempos moderadamente 

talentoso, treinado ou formado, se poder entender isso também pode facilmente 

fazer uma obra verdadeiramente viva. Isso é para mim o mais importante, muito 

mais do que qualquer outra consideração ou propósito, apenas na aparência de 

uma ordem superior.16(Coderch, 1961: 1) 

Face à aparente melhoria da crise financeira que Portugal atravessou entre 

2010 e 2014, a dinâmica produtiva do setor da construção veio a progredir. No 

entanto, a ética arquitetónica cedeu o lugar à aparência enquanto imagem e 

consequentemente falsificadora do conteúdo e não propriamente à aparência 

como expressão do conteúdo.  

A arquitetura predominante nos dias de hoje é construída por incorporadores 

imobiliários, e a própria arquitetura passou a ser encarada, e com certeza louvada 

pelos proprietários, como mercadoria de compra e venda e um recurso de 

markting. (Bess in Nesbitt, 2008: 409). 

Para perceber a veracidade desta situação ainda nos dias de hoje, basta 

acedermos ao número de agências imobiliárias que estão disponíveis para a 

compra e venda de imoveis. Com a facilidade e variedade de acesso a 

informação, surgiu um conjunto de opções que permitem novas experiencias. 

Contudo, para torná-las obras de arquitetura, é necessário “um profundo 

conhecimento do fundamental e uma grande consciência, sem se preocupar 

com o resultado final que, felizmente, em cada caso nos escapa e, não é um fim  

                                                           
16 Tengo el convencimiento de que cualquier arquitecto de nuestros días medianamente dotado, 

preparado o formado, si puede entender esto también puede fácilmente realizar una obra verdaderamente viva. 

Esto es para mí lo más importante, mucho más que cualquier otra consideración o finalidad, sólo en apariencia 

de orden superior. (Coderch, 1961: 1) 
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Figura 43 _Termas de Vals, Peter Zumthor 

Fonte: Fernando Guerra|FG+SG, Termas de Vals de Peter Zumthor pelas lentes de Fernando Guerra [consultado 

em Outubro de 2018] disponível em https://www.archdaily.com.br 



 

81 
 

em si, mas uma consequência” (Coderch, 1961: 1). No entanto, como vivemos 

numa sociedade de imagem, numa época em que o que conta é a imagem, hoje 

a arquitetura acabou por ceder lugar e espaço a essa falsificação do conteúdo 

por via da aparência. Vamos falsificando o fundamental em benefício dessa 

aparência e, neste caso o arquiteto não coloca a ética no seu devido lugar. 

Na análise das nossas referências (vastas nos dias de hoje), não devemos 

olhar apenas para a sua forma. Compreenda-se que se trata de uma parte 

importante, mas devemos olhar mais além. Olhar para a ética por detrás da obra. 

Os clientes, o valor humano, o contexto, ética material, a ética construtiva que 

ditou o projeto, algo que é raro na atualidade (Fig. 43). “O habitar reconquista 

assim os seus significados mais profundos e a arte de construir pode ser instrumentos 

de resistência à banalização que se manifesta à nossa volta. A exigência primária 

do habitar propõe-se como aspeto estrutural do viver e não como elemento de 

consumo ou símbolo de status. O construir torna a ser um ato fundamental, 

expressão de uma exigência inerente ao homem, a de transformar uma condição 

de natureza numa condição de cultura” (Botta, 1998: 36). 

Com a evolução tecnológica, a arquitetura abriu-se a um mundo de 

oportunidades que, como referido anteriormente, sem um entendimento da ética 

construtiva perde a essência do valor humano. De facto, hoje em dia muitos dos 

projetos não zelam pela privacidade do cliente, no crescente uso de superfícies 

envidraçadas no projeto de arquitetura. No entanto, no decorrer dos anos a 

utilização destes elementos transparentes começou a ser utlizada, não só para 

entrada de luz natural ou relação exterior-interior, mas como sinónimo de estatuto, 

transportando-nos uma vez mais à vertente estética. Deve haver um equilíbrio 

entre fachadas transparentes e opacas, dependendo do contexto. Não 

descurando de que há funções que solicitam mais elementos envidraçados do 

que opacos, como o caso de edifícios comerciais e das suas vitrinas. Não obstante, 

mesmo nestas situações é definido um espaço privado. Imaginemos uma casa de 

banho em vidro. Um local que requer privacidade, com esta solução a casa de 

banho perde o seu significado e, por sua vez, o cliente perde a sua privacidade. 

Nestes casos, o que acontece é que o arquiteto descartou a essência do material 

e o que representa uma instalação sanitária, perdendo-se assim o conforto 

humano por uma razão puramente estética. 
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ANTROPOCÊNTRICO 

DA GEOMETRIA  

DA ARQ. SUSTENTÁVEL [MAT.LOCAL] 

DO MATERIAL 

DO TEMPO 

DO CONTEXTO  

DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

princípios valores 

DA VERDADE MATERIAL 

ÉTICA CONSTRUTIVA 

DA ARQ. SUSTENTÁVEL [SOCIAL] 

DO CONTEXTO  

DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

DO USO 

DA GEOMETRIA  

DA SUSTENTABILIDADE 

DO MATERIAL 

DO TEMPO 

DO CONTEXTO  

DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

DA FUNÇÃO/FORMA 

DA VERDADE FUNCIONAL 

Tabela 1 _Quadro Conceptual 
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Assim, a ética construtiva a arquitetura dos nossos dias enfrenta um 

problema. Discursa sobretudo por via de uma linguagem de aparências e, neste 

caso, o lugar que a ética assume muitas vezes não é lugar de defesa da não 

falsidade, por vezes a posição em que o arquiteto coloca a ética é inexistente e 

deixa que a aparência se sobreponha. Importa trabalhar no sentido de 

reposicionar a ética no seu devido lugar, aquele que nega a falsidade. Deve ser 

recolocada numa posição que faça com que a aparência seja a expressão do 

conteúdo. 

1.6 _A ÉTICA CONSTRUTIVA E A REABILITAÇÃO  

Assim como num projeto de origem a ética construtiva é importante em 

cada momento, também na reabilitação assume um importante realce. A 

intervenção num edifício, com visão ética, passa pelo respeito dos princípios e 

valores presentes no quadro conceptual17 (Tabela 1), e a sua reabilitação passa 

por intervenções mínimas que devem respeitar a história, o sistema construtivo e a 

materialidade. Como tal, ao pensar na reabilitação e ética construtiva, devemos 

encontrar soluções que reverenciem e, potencialmente, realcem as pré-

existências e a leitura no contexto. Conciliando-o com todas as novas exigências 

técnicas e legais presentes num projeto de arquitetura, não esquecendo que o 

principal objetivo da reabilitação é melhorar a vivência de um espaço. (Fig. 45, 47) 

Outro valor a ter em conta na reabilitação é a geometria e a métrica do 

objeto. A fim de diminuir a pegada ecológica, caso exista vegetação esta deve 

ser mantida, porém a sua posição poderá ser alterada. No respeito por este valor, 

caso haja uma demolição, dever ser aproveitado o material que de ela surgiu. A 

consideração pela história do edifício deve ser central, pois todas as alterações 

que este sofre fazem parte da sua história. (Fig. 44) Todavia, há alterações que 

prejudicam a linguagem original do edifício e que deve ser recuperada. 

Atualmente, para honrar as leis de acessibilidade a utilizadores com mobilidade 

reduzida, e para as leis de dimensionamento, uma preocupação ética, é exigido 

um maior cuidado de forma a preservar a linguagem de um edifício. O mesmo 

acontece ao tornar o edifício sustentável, sendo muitas vezes necessário alterar 

caixilharias.  

                                                           
17 [importância do contexto e da sua materialidade, da materialidade local, da verdade material, etc.]. 
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Figura 46 _Interior Sede da Taller de Arquitetura e as pré-existências, Ricardo Bofill 

Figura 45 _Interior Sede da Taller de Arquitetura, Ricardo Bofill 

Figura 44 _Sede da Taller de Arquitetura e o contexto, Ricardo Bofill 

Fonte: Ricardo Bofill, The Factory / Ricardo Bofill [consultado em Outubro de 2018] disponível em 

https://www.archdaily.com.br 

Fonte: Ricardo Bofill, The Factory / Ricardo Bofill [consultado em Outubro de 2018] disponível em 

https://www.archdaily.com.br 

Fonte: Ricardo Bofill, The Factory / Ricardo Bofill [consultado em Outubro de 2018] disponível em 

https://www.archdaily.com.br 
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Peguemos no exemplo da obra de Ricardo Bofill, onde de uma fábrica de 

cimento abandonada o arquiteto criou a Sede da Taller de Arquitetura (Fig. 44). 

Na sua maioria honrou a estrutura e o material à vista, mantendo-os. Do respeito 

pelo princípio da ética construtiva, estão presentes na sua obra os valores do 

contexto, onde preservou as suas pré-existências resultando ao mesmo tempo num 

projeto mais económico (Fig. 44). Além do respeito pelos materiais e pelas suas 

propriedades, respeita também a história do edifício mantendo as suas marcas 

(Fig. 45). Vemos ainda presente o valor do sistema construtivo e da função/forma 

(Fig. 46), tornando assim o programa compatível com o existente, como um ótimo 

exemplo da ética construtiva na arquitetura. 

1.6.1 _A ÉTICA CONSTRUTIVA E REABILITAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA 

Caracteriza-se pela diversidade cultural e, assim, pela pluralidade de valores 

fundamentais associados ao património móvel, imóvel e intelectual, o que implica 

diferentes significados que originam conflitos de interesse. Esta situação requer de 

todos os responsáveis pela salvaguarda do património cultural uma maior atenção 

aos problemas e às decisões a serem tomadas na prossecução dos seus objetivos. 

(Carta de Cracóvia, 2000) 

De acordo com Tostões (2004), esta situação acontece porque o património 

moderno, num grande plano de construções, possui um caracter único e ao 

mesmo tempo universal, uma vez que representa os modos de vida da 

comunidade. Diante disto, refere que este património revela um valor inapreciável 

como “identidade coletiva e memória da sociedade” (Tostões,2004: 10). Segue, 

defendendo que a sua legitimidade e a sua qualidade sociocultural, como 

património a conhecer e a preservar, é justificada pela particularidade desta 

herança. 

Considerando a arquitetura moderna como um passado recente, 

dificilmente pode ser mencionada como parte de um património histórico. E, se 

atendermos ao facto de se encontrar ameaçada pela desqualificação e 

progressiva destruição, percebemos a importância de controlar esta metamorfose 

gradual. Pelo que é fortemente necessária uma valorização consciente que 

permita assegurar este elemento. De modo a resguardar este “passado recente” 

(Tostões, 2004: 11), foram criados inventários onde se registam as obras singulares  
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Figura 47 _Torre dos 24, Fernando Távora 

Fonte: Torre da antiga casa da câmara/dos 24 [consultado em Outubro de 2018] disponível em 

http://portosombrio.blogspot.com 
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e fatores justificativos de preservação, o IPPAR18. Em articulação com o inventário 

DOCOMOMO19, afirmou-se este património a nível internacional. Lacerda (2004) 

afirma que “ o reconhecimento da arquitetura moderna como património é muito 

recente.” Ainda nos nossos dias se pode considerar o mesmo, sendo que poucas 

obras modernas em Portugal são vistas como património. Com a evolução da 

arquitetura, o conceito de património tem vindo a adaptar-se a par das 

preocupações da atualidade. Neste sentido, que finalidades justificam a 

importância de salvaguardar e proteger este património? Esta é uma questão que, 

de facto, nos reporta para o património do passado, onde se percebe facilmente 

o valor histórico em que, no caso do Património Moderno, necessita de um 

entendimento dos “seus valores e potencialidades na sociedade atual” (Lacerda 

in Tostões, 2004:15) 

O mesmo autor deixa-nos ainda um outro contributo reflexivo: 

(…) a forma como é percecionado o património moderno e, por isso, a forma como 

ele se nos apresenta no seu aspeto físico, é fundamental para tornar possível ao seu 

reconhecimento enquanto testemunho de um tempo já passado mas ainda 

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

como testemunho de inovações tecnológicas que acabam por ainda se confundir 

com a produção atual. (Lacerda in Tostões, 2004: 16) 

Contrariamente à arquitetura do passado (em que os seus materiais 

ofereciam maior resistência às intempéries do tempo), é necessária uma constante 

manutenção dos materiais, tendo em conta técnicas de construção introduzidas 

com novas tecnologias, de reduzida durabilidade uma vez que são alvo de 

envelhecimento e do uso, representando o tempo do objeto. Desta forma, estes 

materiais devem ter manutenção contínua para que não haja a necessidade de 

demolição ou substituição. 

Como dito anteriormente, no que concerne à Arquitetura moderna, 

estamos perante património, portanto na sua reabilitação achamos 

recomendável que se observem os mais elementares princípios de ética 

construtiva presentes no quadro conceptual e a utilização de ética construtiva 

como expressão arquitetónica. 

                                                           
18 Livro com os registos das construções modernas de caracter singular.  
19 Organização com fins não lucrativos que visa a proteção e conservação da arquitetura moderna 
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Figura 48 _Unidade de Habitação de Marselha, Le Corbusier 

Fonte: Rik Moran, Clássicos da Arquitetura: Unite d' Habitation / Le Corbusier [consultado em Outubro de 2018] 

disponível em https://www.archdaily.com.br 
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A arquitetura moderna ficou fortemente marcada pela evolução 

tecnológica e, como tal, surgiram em todo o período uma grande variedade de 

materiais. A materialidade do moderno foi assinalada pelo uso de, betão (Fig. 48), 

vidro (Fig. 49, 50), ferro e aço (Fig. 49), pedra (Fig. 50), tijolo (Fig. 49) e, em muitos 

casos, pela utilização de rebocos de areia, cal e pintura. Observando o princípio 

da ética material, isto leva-nos a respeitar a identidade material modernista em 

Portugal que assenta nos materiais acima enumerados. Na reabilitação, esses 

materiais devem ser respeitados ou até enfatizados, e nunca substituídos.  

O respeito pelo princípio da ética material vai definir o sistema construído 

compatível e, deste modo, torna-se um edifício onde está presente e respeitada 

a ética construtiva. Cada material é compatível com determinados sistemas 

construtivos. (Fig. 50) A pedra criando alvenarias em pedra, no entanto, em alguns 

casos apenas fachada, o que criava uma obra eticamente irresponsável quando 

desta fachada apensas servia para a falsidade do conteúdo.  

Usemos o exemplo da utilização do ferro. Esta nova tecnologia que se 

assumiu em Portugal entre 1870 e 1890 criou novos modos de vida. Com a 

alteração do sistema construtivo, novas tipologias de habitação foram criadas e 

por consequência gerava uma nova imagem da cidade. Ao mesmo tempo, a 

utilização do ferro tornava as construções mais económicas. Com isto vemos a 

utilização do ferro de uma forma estética, mas eticamente responsável. Como tal, 

em obras do movimento moderno em que este material predomina, deve ser 

respeitado e, se possível, realçado. Neste seguimento, a ética material reclama 

sistemas construtivos, e passa pela responsabilidade do arquiteto fazer o esforço 

para continuar a sua aplicação. Só assim conseguimos ter uma reabilitação ética 

do ponto de vista construtivo. 

Outro exemplo no movimento brutalista: o betão puro, cru, era o material 

que mais se assumia na arquitetura (Fig. 48). O material solicita um sistema 

construtivo onde esta possa mostrar a sua essência e ao mesmo tempo efetuar a 

sua função corretamente. Cabe ao arquiteto, na reabilitação de edifícios que se 

enquadrem neste período, o respeito pelo caracter bruto do betão e, como tal, 

não o eliminar e perceber o sistema construtivo que no movimento se utilizava. 

Outra característica presente é a verdade material, a estrutura e instalações  
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Figura 50 _Pousada de Salamonde, Januário Godinho 

Figura 49 _ Alumni Memorial Hall, Mies Van der Rohe 

Fonte: Adam Strohm, Building History [consultado em Outubro de 2018] disponível em http://buildinghistory.iit.edu 

Fonte: SALES, Fátima (2014). Januário Godinho: a arquitectura como síntese. Diálogo entre tradição e 

modernidade. Revista Arquitectura Lusíada, N. 6 (2.º semestre 2014): p. 33-50. 
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técnicas assumidas, representando a sua essência e incluindo-as na arquitetura. 

Assim a arquitetura funciona como um todo. No respeito pelo princípio da ética 

construtiva e sendo estes ideais representativos do movimento brutalista, deve, na 

sua reabilitação, o arquiteto respeitar os valores do sistema construtivo, da 

verdade material, da função forma e da verdade funcional que se apresentam 

no quadro conceptual.   

De forma a preservar os valores do edifício moderno de uma forma ética, 

deve ser realizada, sempre que possível, uma intervenção mínima. No entanto, 

nem sempre é possível. Como é o caso da obra Unidade de Habitação de 

Marselha de Le Corbusier (Fig. 48), com a utilização do betão aparente o material 

passou a representar a sua essência e tornar a construção mais económica, valor 

da ética material que deve ser respeitado. Contudo, “a preservação da 

autenticidade material das superfícies de betão aparente, quando envolve 

problemas estruturais reveste-se de grande complexidade, pois o seu tratamento 

requer, normalmente, tratamentos invasivos onde a intervenção mínima nem 

sempre é possível” (Carvalho, 2006: 426). Acrescentando e assumindo que esta 

ética material foi determinada pelo contexto moderno, este deve então ser 

prezado. (Fig. 50) 

Dito isto, a reabilitação de obras do período moderno passa pela aplicação 

do quadro conceptual, adaptado à materialidade e ao sistema construtivo que 

este determina. Como tal representa uma imagem do seu tempo. Sendo assim, 

para uma reabilitação utilizando a ética construtiva, deve passar pela 

compreensão do comportamento do material e sistema construtivo de forma a 

reverenciá-lo num sentido de continuidade.  
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Fonte: Produção própria (2018) 

Figura 51 _A imagem do novo Centro Cívico  
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CAPITULO II  

PROJETO DE REABILITAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO LOURO  
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Figura 52 _Centro Comercial do Louro, Januário Godinho – 5/8/69 

  

  

Figura 55 _Arranjo urbanístico do centro cívico, Januário 

Godinho – 5/8/69 
Figura 54 _Plano de urbanização do centro cívico, 

Januário Godinho – 5/8/68 

Figura 53 _Conjunto do Centro Cívico do Louro, Januário Godinho – 5/8/69 

Fonte: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 

2018 
Fonte: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 

2018 

Fonte: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, 2018 

 

Fonte: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão 
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Neste capítulo apresentamos o estudo que levou ao projeto de reabilitação 

do Centro Cívico do Louro. Por intermedio da ética construtiva, a estratégia 

realizada (em pequena escala) procurou intervenções previamente pensadas e 

cuidadas no planeamento de intenções/objetivos inerentes às diferentes fases de 

desenvolvimento. Para isso, foram considerados os contextos social, económico e 

politico, no seio de uma abordagem fundamentada à luz da teoria. 

2.1 _A ÉTICA CONSTRUTIVA NA ARQUITETURA MODERNA NO LOURO  

A freguesia do Louro é marcada de arquitetura moderna, provinda de 

obras de Januário Godinho. A sua relação com Vila Nova de Famalicão surge 

nos inícios da década de 40, manifestando-se na construção de um grande 

número de edifícios do património moderno. (Fig. 53) São exemplos a Quinta 

de Seara (uma propriedade de Artur Cupertino de Miranda), o mercado 

(hoje desocupado) (Fig. 52), a igreja, a Casa do Povo (hoje Junta de 

Freguesia do Louro), o centro paroquial. (Fig. 53) 

O Centro Cívico do Louro (Fig. 55) é um dos projetos onde observamos 

ética construtiva. Godinho demonstrou sempre uma preocupação pelo 

contexto e pelo material, procurando combinar a modernidade e a tradição. 

Deste modo, estabelece uma linguagem ética que respeita o passado e simboliza 

o presente (Sales, 2014). Por outro lado, privilegia a relação dos objetos entre si 

recombinando-os. Para esse fim, utiliza a materialidade local, a pedra, imposta 

pela grande força da igreja. (Fig. 52,65, 66) 

Nesta obra em particular, tais afirmações são comprovadas ao observarmos 

a preservação do eixo principal que salvaguarda de certo modo a importância 

do edifício religioso para a população da sua época. Posto isto, a criação de 

novos eixos com o da igreja (Fig.55) parte da procura de conciliar a modernidade 

com a tradição, e com a cultura local, criando assim uma linguagem própria 

(Sales, 2014) e ética.  
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Figura 56 _Mapa Portugal e divisão do Concelho de Vila Nova de Famalicão 

Fonte: Ficheiro: Mapa de Portugal - Distritos plain.png [consultado a Novembro de 2018] disponível em 

https://commons.wikimedia.org 

Território Nacional -Distrito: Braga [consultado a Novembro de 2018] disponível em https://demos.dfr.pt/ 
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2.1.1 _O CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO E POLÍTICO DO LOURO 

 Vila Nova de Famalicão (Fig. 56) é uma cidade situada no Alto Minho, e 

pertence ao distrito de Braga. Geograficamente assume uma localização central, 

limitada pelos concelhos de Barcelos, Guimarães, Trofa, Santo Tirso, Vila do Conde e 

Póvoa de Varzim.  

É caracterizada por uma forte expressão agrícola e industrial, ligada a 

investidores como Narciso Ferreira e Cupertino de Miranda, que nos fins do séc. XIX 

e XX ambicionavam elevar o estatuto social e cultural de Vila Nova de Famalicão e 

das suas freguesias. Nessa expectativa, criaram um conjunto de obras de arquitetura 

moderna que tornaram o concelho culturalmente ativo. Decorrente das suas 

iniciativas, foi criada em 2012 a Rede Museológica Municipal que conta com 13 

museus: Casa-Museu Camilo Castelo Branco, Museu Bernardino Machado, Museu 

do Surrealismo da Fundação Cupertino de Miranda, Museu da Indústria Têxtil, Museu 

Nacional Ferroviário, Museu da Guerra Colonial, Museu de Cerâmica da Fundação 

Castro Alves, Museu do Automóvel Antigo, Museu de Arte Sacra de S. Tiago de Antas, 

Museu de Arte Sacra da Paróquia de Santo Adrião, Casa-Museu Soledade Malvar, 

Museu Cívico, Cultural e Religioso de Mouquim, e Museu da Confraria da Senhora 

do Carmo de Lemenhe. Neste seguimento de uma rede museológica foi projetado 

um novo Museu do Moderno, na procura de enriquecer e proteger a cultura e o 

património edificado moderno. 

Economicamente, a cidade tem apostando em iniciativas de 

desenvolvimento como a Famalicão Made IN, e surge em terceiro lugar como o 

município que mais exporta do país sendo considerada a segunda maior economia 

do Minho.   

O Louro é uma das quarenta freguesias que compõe a cidade, e tem 

aumentado gradualmente a sua população. Por ela passam as estradas nacionais: 

Guimarães – Vila de Nova Famalicão (E.N. 206), a norte; Santo Tirso – Vila Nova de 

Famalicão (E.N. 204) (Fig. 58), a poente; Braga – Porto (E.N. 14) a sul e a poente. 

Possui atualmente fáceis acessos às autoestradas, A 3 e A7. Neste berço nasceu 

Arthur Cupertino de Miranda, que se tornou uma das maiores figuras do seu tempo. 

Com o seu interesse pela arte e cultura, contribuiu para a dinamização do Louro e

C 
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HABITAÇÃO 
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FREGUESIA 

CAFÉ/RESTA
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A 

C 
PARAGEM 

DE 
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Figura 57 _Planta dos equipamentos existentes no Centro Cívico do Louro 

_CENTRO CÍVICO ULTRAPASSADO 
_ATIVIDADES RELIGIOSAS COM MAIOR EXPRESSÃO E DESOCUPAÇÃO DA ZONA. 

_Ótima ligação com os vários sistemas 

de mobilização (autocarros e 

comboio); 

_Grande presença de arquitetura 

moderna no concelho de Vila Nova 

de Famalicão 

_Grande centralidade de arquitetura 

moderna no Louro. 

_Interrupção da continuidade pedonal entre 

edifícios.  

_Comunicação entre os elementos do centro cívico 

inexistente 

_Edifícios do movimento moderno dispersos e sem 

ligação por todo o concelho de V. N. de Famalicão  

_Praça da igreja sem utilização do seu máximo 

potencial; 

_Pavimentos em mau estado; 

_Centro cívico atual não utilizada, falta de 

utilizadores. 

_População envelhecida. 

pontos fortes pontos fracos 

Fonte: Produção própria (2018) 

Tabela 2 _Centro Cívico Ultrapassado. Pontos fortes e pontos fracos 
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Figura 58 _Área de intervenção 

Área de intervenção 

Fonte: Produção própria (2018) 

 

Área de intervenção 
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de Vila Nova de Famalicão. Entrou em contacto com o arquiteto Januário 

Godinho para que, projetasse vários equipamentos (Fig. 55) a fim de melhorar 

progressivamente a qualidade de vida do povo, prezando a freguesia. Posto isto, 

o Louro é hoje um local de grande concentração de património moderno, 

especialmente o Centro Cívico (Fig. 55, 57, 59, 63, 66). Com este pano de fundo, 

acompanhando o crescimento de V N Famalicão, podemos nomeá-lo como uma 

força económica, social, cultural e politica. 

2.2 _A ZONA E O EDIFÍCIO 

A ZONA 

Este tópico descreve a área de intervenção, e dá a conhecer o edifício 

para uma melhor compreensão daquilo que foi feito. 

Como já foi referido, a zona de intervenção (Fig. 58) é constituída pelo 

centro cívico do Louro, um projeto de Januário Godinho (Fig. 54, 55). Na época de 

construção, um centro cívico caracterizava-se como uma zona de encontro, e 

nele estavam representados o poder religioso [Igreja do Louro] (Fig. 53) o poder do 

povo [Casa do Povo, agora junta de freguesia] (Fig. 53) e o poder do comércio 

[Centro comercial do Louro] (Fig. 52). Todavia, esta caracterização de Centro 

Cívico encontra-se ultrapassada e, como tal, não se enquadra na sociedade 

atual, estando no momento desocupado. O seu projeto foi concebido como 

ponto de encontro dos habitantes, um local onde estes podiam realizar diferentes 

atividades sociais, religiosas e de troca e venda de produtos, bem como a 

resolução de assuntos relacionados com a freguesia. 

 Posto isto, numa uma área de 18600 m2, a intervenção carateriza-se pela 

coexistência de um aglomerado de património moderno, zona central da 

freguesia do Louro (Fig. 57). Possui grandes elementos de referência tais como: as 

vias automóveis a estrada nacional 204, a igreja do Louro e a sua envolvente (que 

apresenta uma área livre com alguma expressão e dimensão (Fig. 59, 66)), e um 

conjunto edificado de grande influência e importância do Movimento Moderno 

do concelho de Vila Nova de Famalicão (Figs. 63, 66). Estes elementos representam 

a Arquitetura Moderna no território, com particular expressão e relevância na 

imagem do Centro Cívico, inserido perfeitamente no contexto material das  
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Figura 61 _Interior do Centro Comercial do Louro 

Fonte: Produção própria (2018) 

 

Figura 60 _Pátio do Centro Comercial do Louro 

Fonte: Produção própria (2018) 

Figura 59 _Praça do Centro Cívico do Louro 

Fonte: Produção própria (2018) 
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pré-existências (Fig. 62, 66). O que reporta para um valor a atender e valorizar. 

Contudo, a existência de uma via automóvel e uma frente de vegetação não 

permite que os elementos do contexto comuniquem e interajam entre eles. (Fig. 

59, 63) 

O EDIFÍCIO 

A preocupação com uma ética construtiva começou a surgir nos anos 60, 

na terceira fase do moderno. Como tal, o edifício escolhido enquadra-se neste 

período. Nesta altura o homem voltou a ser uma preocupação para o arquiteto, 

presente na obra de Januário Godinho. A fim de incluir uma oferta comercial no 

centro cívico, projetou o centro comercial do Louro (Fig. 52), que delimita o centro 

cívico no seu lado sul, fazendo frente com a igreja, e a praça adjacente (Fig. 66).  

Considerado património edificado (Figs. 52,62,63), o centro comercial 

ocupa uma área de 418m2, Encontra-se isolado em relação a todo o centro cívico, 

e à praça existente que possui poucas zonas de estar (Fig. 66). Atualmente 

desocupado e em estado inicial de degradação (Figs. 60,61), será levada a cabo 

uma intervenção tipo, utilizando o modelo conceptual proposto. Este foi na 

verdade um dos grandes motivos impulsionadores da escolha pelo edifício, que o 

seu arquiteto prezasse os valores e princípios éticos referidos no quadro 

conceptual.  

Destacam-se também pela procura de formas mais expressivas e mais enraizadas 

as obras (…). Sobretudo, em relação aos modelos mais ortodoxas da chamada 

arquitetura racionalista, Januário Godinho introduziu em Portugal novidades, no 

detalhe e tratamento dos edifícios, no reportório tipológico, na consideração das 

pré existências e na planificação da cidade. (Sales, 2017:11) 

Podemos verificar a importância que Januário Godinho dá ao valor do 

contexto e da sua materialidade, criando uma parede em pedra natural (Figs. 62, 

63). Representando a sua verdade, e trazendo a materialidade e o respeito pelo 

sistema construtivo da igreja (Fig. 65) para o edifício escolhido. Identificamos uma 

relação com o passado na utilização de alvenaria em pedra, e pilares mais 

trabalhados (Fig. 60). Com o ‘presente’, a partir de materiais da época do 

moderno, tais como o tijolo, a representação e a materialidade do depósito, bem 

como os pilares em betão e a sua métrica representada. 
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Figura 63 _Fachada do Centro Comercial do Louro 

Figura 62 _Entrada do Centro Comercial do Louro 

Fonte: Produção própria (2018) 

 

Fonte: Produção própria (2018) 
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Através da materialidade local, o pétreo, Godinho criou uma expressão 

ética. Utilizou alvenaria em pedra respeitando o material e o sistema construtivo 

do contexto, compreendido no quadro conceptual.  

Como já foi referido, o Centro comercial do Louro integra o princípio da 

verdade material e a ética construtiva, assim como o valor da materialidade, do 

detalhe e do sistema construtivo. 

No progresso do moderno “uma perceção do progresso ou uma nova 

realidade aceita-se como valor explícito. Uma condição “maquinal”, expressa-se 

na dimensão técnica dos elementos. A atenção dada à expressão técnica das 

máquinas, tal como à visibilidade “do construtivo”, perfila uma das questões chave 

do pensamento moderno: a “sinceridade construtiva ou “a forma que induziam os 

materiais”. Ou seja, o facto de uma arquitetura ser de estrutura de aço devia 

manifestar-se como tal. O mesmo se pode dizer em relação ao tijolo, à pedra ou 

ao betão. Revela-se também o critério da genealogia dos materiais, utilizado por 

Frank Lloyd Wright.”. (Sales, 2017: 21) 

Tal como aconteceu no mercado municipal de Amarante, neste projeto 

Januário Godinho introduz alguns materiais mais industriais. É outro exemplo de 

“destruição da caixa” através da criação de um pátio interior (Fig. 60) e do edifício 

ter sido projetado com uma enorme transparência interior-exterior (Fig. 62, 63). 

“Também Auguste Perret, mestre do betão armado, teve a sua importância na 

arquitetura de Januário Godinho, quer na afirmação e utilização económica e 

racional do betão, quer na expressão ou poética construtiva.” (Sales, 2017: 12). 

Esta é uma Influência muito presente no modo como o arquiteto trabalha o betão 

nos seus painéis e pilares, criando uma estética económica. Por outras palavras, 

uma estética eticamente responsável. 

O Centro Comercial do Louro revela a forma como Januário Godinho 

concilia novos materiais construtivos e a sua articulação com materiais naturais e 

meios tradicionais. (Sales, 2017:12) (Fig. 62). No depósito de água vemos presente 

a ética construtiva no seu pensamento. Em vez de o esconder, o arquiteto afirmou 

o depósito de água dando importância a uma instalação técnica no projeto. Fê-

lo, através da materialidade e cor utilizada. A forma circular relembra os depósitos 

de água (Fig. 64) e, paralelamente contraia a linguagem reta que o resto do 

edifício possui. 
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Figura 66 _Conjunto Igreja, Praça e Centro Comercial do Louro 

Figura 65 _ Materialidade da Igreja do Louro Figura 64 _Fachada do Centro Comercial do Louro 

Fonte: Produção própria (2018) 

 

Fonte: Produção própria (2018) 

 

Fonte: Produção própria (2018) 
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Esta caraterística surge também no auditório (Fig. 57). É ainda sublinhado o valor 

do material e o valor plástico do material na utilização do tijolo horizontalmente, 

(fig. 64) representando uma expressão da época e, do mesmo modo, criar a 

função de ventilação com a utilização de um material económico. Esta é sem 

dúvida uma escolha ética onde expressão plástica é o resultado de uma solução 

construtiva ética. Em suma, um edifício repleto de opções construtivas com 

expressão ética.   

2.3 _ESTRATÉGIA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CENTRO COMERCIAL DO 

LOURO 

 2.3.1 _Visão  

Quando pensamos em reabilitar um espaço, estamos automaticamente a 

dar-lhe uma nova vida. Não somente ao espaço no qual vamos intervir, mas, por 

vezes, também àquilo que o rodeia. Uma vez que se trata do centro cívico, o 

objeto não deve apenas relacionar-se com o Louro, deverá assumir uma dimensão 

mais ampla, estendido a todo concelho. Assim, a visão integra uma perspetiva 

alargada (A unificação do moderno em V. N. Famalicão), outra referente à zona 

(A Recombinação do centro Cívico do Louro) e finalmente o edifício (A 

reabilitação do Centro Comercial do Louro). 

2.3.1.1 _A UNIFICAÇÃO DO MODERNO EM V. N. FAMALICÃO 

Criação da rede do moderno famalicense – Visão alargada  

Ao longo dos últimos tempos, Vila Nova de Famalicão tem vindo a crescer 

exponencialmente. Como tem vindo a ser referido, possui uma riqueza enorme 

quando se fala de Arquitetura moderna, embora seja visível a perda de alguns 

edifícios ou a desocupação de outros. Em oposição, o centro cívico do louro não 

tem acompanhado essa evolução encontrando-se desaproveitado no seu maior 

potencial.  

Com a motivação de que a cultura moderna se encontra espalhada por 

todo o concelho (fig. 67), a intervenção procura unificar toda esta cultura, 

tornando-a parte do museu do moderno. Neste sentido, a criação da rede visa a 

dinamização do património moderno recuperando o seu valor, como peças 

centrais da história de Vila Nova de Famalicão. Em conclusão, a visão alargada 

para a cidade propõe a criação de uma rede do moderno famalicense (fig.68). 
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1_PENSÃO FERREIRA 

2_HOTEL GARANTI 

3_FUNDAÇÃO CUPERTINO MIRANDA  

4_CASA AFONSO BARBOSA – VILA NOVA DE FAMALICÃO 

5_PAÇOS DO CONCELHO E TRIBUNAL – VILA NOVA DE FAMALICÃO 

6_ANTIGO BANCO PORTUGUÊS DO ATLÂNTICO – ANTAS FAMALICÃO 

7_CASA DE COMPOSTELA - REQUIÃO 

8_INSTALAÇÕES AGRÍCOLAS – REQUIÃO 

CASA DE VALBOM (CASA FRUTAS DE COMPOSTELA) - REQUIÃO  

9_UNIDADE INDUSTRIAL TMG – TÊXTIL MANUEL GONÇALVES – VALE DE SÃO COSME 

10_CENTRO COMERCIAL DO LOURO - LOURO 

11_CASA DA CARTUXA - LOURO 

12_PLANO PARCIAL DE URBANIZAÇÃO ENTRE O LARGO DA IGREJA E O CEMITÉRIO – LOURO 

IGREJA PAROQUIAL – LOURO 

CENTRO PASTORAL – LOURO 

CASA DE FELGUEIRAS - LOURO 

13_EDIFÍCIO DAS LAMEIRAS 

14_FACHADA DA RUA VASCONCELOS E CASTRO 

15_TEATRO NARCISO FERREIRA 

16_BOMBEIROS RIBA D’AVE 

17_MERCADO DE RIBA D’AVE 

18_CORREIOS DE RIBA D’AVE 

19_SAMPAIO, FERREIRA & CA., LDA 

20_MUSEU DA INDÚSTRIA TÊXTIL DA BACIA DO AVE 

21_BAIRRO SOCIAL  

22_BAIRRO SOCIAL 

 

Fonte: Produção própria (2018) 

 

Figura 67_Moderno existente no concelho de Vila Nova de Famalicão 
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1_PENSÃO FERREIRA 

2_HOTEL GARANTI 

3_FUNDAÇÃO CUPERTINO MIRANDA  

4_CASA AFONSO BARBOSA – VILA NOVA DE FAMALICÃO 

5_PAÇOS DO CONCELHO E TRIBUNAL – VILA NOVA DE FAMALICÃO 

6_ANTIGO BANCO PORTUGUÊS DO ATLÂNTICO – ANTAS FAMALICÃO 

7_CASA DE COMPOSTELA - REQUIÃO 

8_INSTALAÇÕES AGRÍCOLAS – REQUIÃO 

CASA DE VALBOM (CASA FRUTAS DE COMPOSTELA) - REQUIÃO  

9_UNIDADE INDUSTRIAL TMG – TÊXTIL MANUEL GONÇALVES – VALE DE SÃO COSME 

10_CENTRO COMERCIAL DO LOURO - LOURO 

11_CASA DA CARTUXA - LOURO 

12_PLANO PARCIAL DE URBANIZAÇÃO ENTRE O LARGO DA IGREJA E O CEMITÉRIO – LOURO 

IGREJA PAROQUIAL – LOURO 

CENTRO PASTORAL – LOURO 

CASA DE FELGUEIRAS - LOURO 

13_EDIFÍCIO DAS LAMEIRAS 

14_FACHADA DA RUA VASCONCELOS E CASTRO 

15_TEATRO NARCISO FERREIRA 

16_BOMBEIROS RIBA D’AVE 

17_MERCADO DE RIBA D’AVE 

18_CORREIOS DE RIBA D’AVE 

19_SAMPAIO, FERREIRA & CA., LDA 

20_MUSEU DA INDÚSTRIA TÊXTIL DA BACIA DO AVE 

21_BAIRRO SOCIAL  

22_BAIRRO SOCIAL 

 

Fonte: Produção própria (2018) 

 

Figura 68 _Moderno existente no concelho de Vila Nova de Famalicão 
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Figura 69 _Planta esquemática do proposto 

N 

MUSEU/CASA 

DO MODERNO  

BIBLIOTECA/CAFÉ/

ZONA DE ESTUDO 

ESTRADA 

CONDICIONADA 
EDIFÍCIO DE 

COMERCIO 

Fonte: Produção própria (2018) 
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Figura 70 _Planta do Centro Cívico 
N 

Fonte: Produção própria (2018) 
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2.3.1.2 _A RECOMBINAÇÃO DO CENTRO CÍVICO DO LOURO 

Criação do Centro Cívico (Re)Humanizado – Visão para a zona 

 Numa era contemporânea onde a evolução predomina, várias são as 

conceções que se vão reformulando e surgindo. O mesmo acontece com o 

centro cívico, que atualmente é bastante mais do que a representação do poder 

religioso, do povo e do comércio. Nesta perspetiva, importa esclarecer o seu 

significado atual para a zona de intervenção, apresentado na tabela abaixo 

indicada (Tabela 3). 

A recombinação do centro cívico (Fig. 69) irá conceder ao espaço uma 

nova identidade, capaz de abraçar vários outros espaços e memórias. Para 

enriquecer o centro, serão ainda pensados edifícios de caracter cultural, lazer e 

comércio. (Tabela 5) 

A zona escolhida é um ícon da modernidade e não deve ser perdido. Em 

continuidade, propõe-se preservar e enfatizar elementos do movimento moderno 

do Louro com a criação de uma Casa do Moderno. O programa procura 

recuperar a centralidade que o local em tempos possuía, assim como o seu papel 

estruturante na caracterização do Louro e de Vila Nova de Famalicão. Para este 

alcance, a recombinação do centro cívico apresenta um conjunto de propostas 

que procuram reforçar a mobilidade pedonal, a sustentabilidade e a proteção do 

_Poder religioso [Representado pela Igreja do Louro.] 

_Poder autárquico [A antiga casa do povo, que representava o 

poder do mesmo, tornou-se na junta de freguesia, representando 

nos dias de hoje o poder autárquico.] 

_Poder cultural [Representado por todo o Património Moderno 

existente mas sem ligação] 

_Poder Comercial [Representado por pequenos negócios na zona] 

_Poder do lazer [não representado] 

_Poder da centralidade/ponto de encontro [perdido] 

CENTRO CÍVICO DE HOJE 

Tabela 3 _Centro Cívico Hoje 
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OBJETIVOS  

 

A1 _REFUNCIONALIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS PARA 

EQUIPAMENTOS DE CARIZ 

CULTURAL; 

A2 _CRIAÇÃO DE PERCURSOS DE 

LIGAÇÃO DE ESPAÇOS/EDIFICIOS 

DE CULTURA MODERNA EM 

FAMALICÃO 

 

CENTRO COMERCIAL DO 

LOURO_CASA DO MODERNO 

INTERVENÇÃO E UNIFICAÇÃO AO 

LONGO DO PERCURSO 

 

O3 _UNIFICAÇÃO DO 

LOCAL; 

A5 _INTERVENÇÃO NAS VIAS 

CIRCUNDANTES 

O4 _TORNAR A 

CIDADE MAIS 

SUSTENTÁVEL; 

A6 _CONDICIONAMENTO DO 

TRÂNSITO; 

O5 _CHAMARIZ DE 

COMÉRCIO E 

SERVIÇOS DE CARIZ 

CULTURAL;(DINAMIZAR) 

A6 _REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

DESOCUPADOS  

O2 _(RE)HUMANIZAÇÃO 

DA ZONA 

A3 _REFUNCIONALIZAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E 

CRIAÇÃO DE NOVOS; 

A4 _ RECOMBINAÇÃO DO 

CENTRO CÍVICO; 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO 

SUBTERRÂNEO; CASA DO 

MODERNO; BIBLIOTECA; SALA DE 

ESTUDOS/OFICINAS; 

CAFÉ/LOUNGE; COMERCIO 

O1 _AFIRMAÇÃO DA ZONA 

A NÍVEL CULTURAL; 

AÇÕES 

 

Tabela 4 _Objetivos | ações para a zona 
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 património moderno, condicionando e alterando as vias automóveis existentes 

(Fig. 71). Pretende.se sobretudo um centro cívico de carácter próprio, alcançado 

pela combinação de edifícios pré-existentes com novos espaços, promovendo um 

conjunto de percursos que articulam novas relações entre os equipamentos do 

centro cívico do Louro (Igreja do Louro, Junta de Freguesia, antigo Mercado, etc.) 

(Fig. 69, 70). Neste sentido, uma área de intervenção mais alargada envolve até 

mesmo os elementos de arquitetura moderna de todo o concelho, criando um 

percurso do Moderno. Posto isto, apresenta-se o programa do novo centro cívico.  

Para a (Re)Humanizaão do Centro Cívico, a intensificação de atividades 

culturais do Louro e a potencialização dos edifícios do movimento moderno em 

mente, foi necessário listar um conjunto de objetivos e ações. (Tabela 4) 

As vias automóveis 

A localização do centro cívico sofre grande afluência em horas de ponta 

(Fig. 71), ocasionando estacionamentos em segunda via na estrada supracitada. 

Por consequência, gera-se um elevado número de automóveis a circular numa 

área que deveria ser pedonal. Considerando-o, decidiu-se alterar o trânsito para 

que este contorne o centro cívico, eliminando parte da via entre a praça e o 

centro comercial. As vias circundantes ao centro cívico terão apenas um sentido, 

conservando a importância e a acessibilidade às habitações existentes. (Fig. 70).   

_Praça da cultura; 

_Percurso do moderno; 

_Casa/Museu do moderno; 

_Comercio; 

_Igreja; 

_Auditório; 

_Junta de freguesia. 

PROGRAMA DO NOVO CENTRO CÍVICO 

_Sala de conferências; 

_Biblioteca;  

_Sala de estudos/oficinas; 

_Café/lounge;  

_Padaria; 

_Restauração; 

_Parque de estacionamento 

subterrâneo;  

Tabela 5 _Programa do Novo Centro Cívico 
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Figura 71 _ Planta das vias de Transito 
Fonte: Produção própria (2018) 
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Nesta fase de intervenção procura-se proporcionar espaços onde a 

população possa usufruir de momentos prazerosos aumentando a sua qualidade 

de vida, contribuindo para um dos grandes objetivos desta intervenção: tornar a 

zona mais sustentável. Tendo em vista solucionar os espaços que não estão a ser 

utilizados no quotidiano da população (praça e mercado), harmoniza-se uma 

área completamente pedonal que valoriza estes mesmos espaços e privilegia os 

elementos do Centro Cívico do Louro. (Fig. 70) 

Assim, a eliminação parcial da via entre o centro comercial e a praça (Fig. 

71)  surge na proposta de intervenção com o designio de estabelecer uma 

continuidade e homogeneidade na leitura dos espaços da zona. Cria uma nova 

ligação e interação entre eles e com todo o centro civico, conferindo equilibrio a 

um lugar de construção de vida social bem como a maximização do potencial do 

centro civico do Louro. 

Segundo o PDM de Vila Nova de Famalicão, o edifício encontra-se numa 

área de espaço residencial e de uso especial- equipamento, podendo ser 

construído o proposto. SECÇÃO II - ESPAÇO RESIDENCIAL – ARTIGO 72º  

Figura 72 _PDM de Vila Nova de Famalicão 

Fonte: Elementos do Plano [consultado em Junho de 2018] disponível em http://81.90.61.41/revisaopdm/ 
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Figura 74 _Esquema Planta | Corte 

Figura 73 _Plantas originais da Cobertura e do Piso R/C do Centro Comercial do Louro 

AS COBERTURAS PROJETAM-SE 47cm CRIANDO ZONAS DE ESTAR E FUNCIONANDO COMO 

MOBILIÁRIO URBANO SEM PREJUDICAR A IMAGEM DA PRAÇA  

Fonte: Produção própria (2018) 

Fonte: Camara Municipal de Vila Nova de Famalicão (2018) 
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2.3.1.3 _A REABILITAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO LOURO 

Criação da Casa/museu do moderno - Visão para o objeto 

A proposta de reabilitação passa por uma intervenção mínima do centro 

comercial, respeitando a história do equipamento e do lugar, o seu sistema 

construtivo, a materialidade e as vontades da população. (Fig. 74) 

O Centro Cívico do Louro é fortemente influenciado pela diversidade da 

arquitetura moderna de V N Famalicão. Neste sentido, a intervenção passa pela 

criação da Casa do moderno incluído no Centro Cívico. O museu vem criar novas 

atrações e novas dinâmicas ao centro cívico, contribuindo para a qualidade de 

vida da sociedade. Tem o intuito de respeitar os valores e os princípios presentes 

no quadro conceptual, que contribuem de forma significativa para um projeto 

ético no contexto em que se insere. Sublinha-se o propósito de evidenciar o 

património já existente.  

Com a (re)funcionalização do antigo edifício do centro comercial do louro 

(Fig. 73), este passará a representar a casa do moderno, criando um programa 

que procura contar a história do percurso da arquitetura moderna em Vila Nova 

de Famalicão. Um ponto de encontro e convívio de todo o concelho de Vila Nova 

de Famalicão, que irá envolver um espaço de biblioteca/café. 

Por fim, a casa do moderno é então um edifício que combina programas 

culturais, lazer e administrativos, destinados não aos habitantes do Louro como a 

todos os famalicenses (Tabela 8). Para uma interpretação mais clarificada acerca 

das suas caraterísticas, procedeu-se ao seguinte esboço:  

 

 

 

 

 

 

  

PONTOS FORTES 

_Valor material do moderno 

(verdade material 

_Valor do contexto 

_Valor da geometria 

_Valor do tempo 

_Valor da verdade funcional 

_Localização 

_Estado de conservação 

_Valor da sustentabilidade 

[social e energético] 

_Sem comunicação com o 

centro cívico como um 

todo 

PONTOS FRACOS 

Tabela 6 _Centro Comercial – Pontos fortes e pontos fracos 
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O3 _PRESERVAR OS 

VALORES E 

PRINCÍPIOS 

MODERNOS NO 

EDIFÍCIO. 

A4 _PRESERVAR OS PAINÉIS E 

MATERIAIS EXISTENTES 

A5 _PRESERVAR A LINGUAGEM 

DO EDIFÍCIO EXISTENTE 

 

O1 _REABILITAÇÃO DO 

EDIFÍCIO DO CCL 

A1 _CRIAÇÃO DA CASA DO 

MODERNO | BIBLIOTECA | CAFÉ 

O2 _REVITALIZAÇÃO/ 

(RE)HUMANIZAR A 

PRAÇA 

A2 _CRIAÇÃO DE PERCURSOS E DE 

NOVAS ZONAS DE CONCIVIO 

A3 _CRIAÇÃO DA PRAÇA DA CULTURA 

 

A6 _REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO O4 _UTILIZAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS NA 

REABILITAÇÃO 

O5 _UTILIZAÇÃO DOS 

PRINCÍPIOS E VALORES 

PRESENTES NA: FUNÇÃO; 

FORMA; CONSTRUÇÃO 

A7 _MANUTENÇÃO DA PASTILHA DO 

DEPOSITO DE AGUAS 

O6_ UTILIZAÇÃO DO VALOR DA 

SUSTENTABILIDADE 

A8 _UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS EXISTENTES 

E MATERIAIS LOCAIS  

A9 _MELHORAMENTO DAS CAIXILHARIAS  

 

Tabela 7 _Objetivos | ações para o objeto 
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O novo programa irá integrar uma biblioteca/café, uma sala de estudo e 

um museu do moderno. Uma vez que o edifício existente não possuiu área 

suficiente para o programa proposto, foram pensados novos volumes subterrâneos 

que acolherão o museu do moderno, um movimento com grande expressão no 

território, como já explicado anteriormente (Fig. 74). No edifício já existente 

encontrar-se-ão a biblioteca, o café e as salas de estudo. Um programa que 

agrupa um vasto leque de possibilidades para a população, tornando assim o 

edifício sustentável ao longo dos anos e melhorando a vida da sociedade. (Tab. 8) 

2.3.2 _OBJETIVOS | AÇÕES 

Os objetivos e ações presentes são resultado do estudo dos temas 

abordados e do quadro conceptual, bem como da análise efetuada. Uma vez 

abordados os objetivos relativos ao concelho de Vila Nova de Famalicão e do 

Centro Cívico do Louro, seguem-se as intervenções. (Tabela 7) 

2.3.3 _PROJETOS DE REFERENCIA 

 No alcance de um projeto significativo, foram analisadas e aplicadas como 

referências alguns projetos de arquitetura. Estes vieram dar ao projeto uma 

conduta consciente e reflexiva no desenvolvimento do mesmo. 

  

Figura 75 _Crypt Of The Ill France 

_Museu [exposições permanentes e 

temporárias]: 

 _Receção 

 _Sala multiusos 

 _Sala 1ª Fase 

 _Sala 2ª Fase 

 _Sala 3ª Fase 

 _Sala anfiteatro 

_Instalações sanitárias 

(masculino/feminino/mobilidade reduzida) 

_Zona de funcionários (vestiários/sala de 

repouso/instalações sanitárias) 

 

PROGRAMA PROPOSTO 

_Biblioteca 

_Sala de estudos/oficinas 

_Café/lounge 

_instalações sanitárias 

(masculino/feminino/mobilidade 

reduzida) 

REFERÊNCIA À CRIAÇÃO DE UM MUSEU SUBTERRÂNEO A UMA 

PRAÇA, NUMA ZONA HISTÓRICA. 

Fonte: The archeological crypt at Notre Dame [consultado em 

Junho de 2018) disponível em 

http://www.coolstuffinparis.com 

Tabela 8 _Programa proposto para o Centro Comercial do Louro 
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Figura 78 _Montagem dos arquitetos Aires Mateus – Interior do 

Museu do Cairo 
Figura 77 _Montagem dos arquitetos Aires Mateus 

– Museu do Cairo 

Figura 76 _Colagem pelo arquiteto Mies Van der Rohe – Pavilhão de Barcelona 

Fonte: Mies Van der Rohe, Barcelona Pavilion Collage [consultado em Julho de 2018) disponível em 

https://br.pinterest.com 

REFERÊNCIA GRÁFICA DE APRESENTAÇÃO 

Fonte: Grande museu do Cairo, Egipto 

[consultado em Julho de 2018) 

disponível em 

http://www.afaconsult.com 

REFERÊNCIA GRÁFICA DE APRESENTAÇÃO DE 

CORTE 
REFERÊNCIA GRÁFICA DE APRESENTAÇÃO DO INTERIOR DO 

MUSEU  

Fonte: 1:500/1:200 - ARCHITECTURAL SCALE [consultado em 

Julho de 2018) disponível em https://www.pinterest.pt 
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Figura 83 _Centro de interpretação da batalha de Atoleiros, Gonçalo Byrne Arquitectos + Oficina Ideias em Linha 

Figura 82 _Planta do Centro Interpretativo e de Acolhimento da Estação Arqueológica de Miróbriga, Paula Santos 

Figura 81 _ Passadiço, Santo 

Tirso 
Figura 80 _Baixa Chiado - Lisboa Figura 79 _Vila Real de S. António Jessica - 

“VRSA a Céu Aberto 

REFERÊNCIA PROGRAMÁTICA E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO. 

REFERÊNCIA PROGRAMÁTICA E ORGANIZAÇÃO DE ESPAÇO E DE CRIAÇÃO DE PONTOS DE VISTA. 
REFERÊNCIA À ÉTICA CONSTRUTIVA NO PROJETO 

Fonte: Vrsa implementa projeto de 

sombreamentos no centro histórico 

[consultado em Junho de 2018) disponível 

em http://www.construir.pt 

Fonte: La Baixa Di Lisboa, Gli 

Artisti Di Strada E Il Terremoto 

Del 1755 [consultado em Junho 

de 2018) disponível em 

http://www.italianialisbona.it 

REFERÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS COMUNS COM O OBJETIVO DE UNIFICAR A ZONA REQUALIFICADA, 

COMO GUARDA-SÓIS, ILUMINAÇÃO, PAVIMENTO, ETC. 

 

 Fonte: Inauguração da 

via pedonal junto às 

margens do Rio Ave em 

Santo Tirso [consultado 

em Junho de 2018) 

disponível em 

http://ambientesantotirso.

blogspot.com 

Fonte: Centro Interpretativo e de Acolhimento da Estação Arqueológica de Miróbriga [consultado em Junho de 

2018) disponível em http://www.habitarportugal.org 

Fonte: Centro de Interpretação da Batalha de Atoleiros / Gonçalo Byrne Arquitectos + Oficina Ideias em Linha 

[consultado em Junho de 2018) disponível em https://www.archdaily.com.br/ 



 

122 
 

   

  

Figura 86 _Axonometria do 9 ¾ BOOKSTORE + CAFÉ, 

PLASMA NODO 
Figura 85 _Planta da Public Library Amsterdam_Jo 

Coenen & Co Architekten 

Figura 84 _Corte e interior do Centro de Arte em Sines, Aires Mateus 

REFERÊNCIA À RELAÇÃO INTERIOR-EXTERIOR E À ILUMINAÇÃO 
REFERÊNCIA À CRIAÇÃO DE PONTOS DE VISTA 
REFERÊNCIA AO RESPEITO PELA HISTORIA DA CIDADE E A SUA MATERIALIDADE 

Fonte: Daniel Malhão, Centro de Arte em Sines / Aires Mateus [consultado em Junho de 2018) disponível em 

https://www.archdaily.com.br/ 

REFERÊNCIA PROGRAMÁTICA DE 

BIBLIOTECA/CAFÉ E ORGANIZAÇÃO DO MESMO 

Fonte: 9 ¾ Bookstore + Café / PLASMA NODO 

[consultado em Junho de 2018) disponível 

em https://www.archdaily.com 

REFERÊNCIA À ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA 

Fonte: Biblioteca Pública de Amsterdã / Jo Coenen & Co 

Architekten [consultado em Junho de 2018) 

disponível em https://www.archdaily.com.br 

Fonte: Apple Zorlu Centre, Istanbu [consultado em Junho de 2018) disponível em 

https://www.fosterandpartners.com 

REFERÊNCIA AOS VOLUMES SAÍDOS NA PRAÇA E ENTRADA DE LUZ 
REFERÊNCIA AO SISTEMA DE VIDRO ESTRUTURAL 
REFERÊNCIA À RELAÇÃO INTERIOR-EXTERIOR 
Figura 87 _APPLE ZORLU CENTRE, ISTANBU, NORMAN FOSTAR + PARTNERS 
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Figura 89 _Plaza de Dali, Madrid, Francisco Mangado 

Figura 88 _Quinta de Bouçós, Brandão Costa - arquitetos 

REFERÊNCIA DE PRAÇA 
REFERÊNCIA DE CRIAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO ATRAVÉS DAS ENTRADAS DE LUZ 
REFERÊNCIA DO DESENHO DA PRAÇA ATRAVÉS DOS VOLUMES DE ENTRADA DE LUZ 
REFERÊNCIA DO CONDICIONAMENTO DE TRÂNSITO NA ZONA 

Fonte: Arménio Teixeira, bouços [consultado em Junho de 2018) disponível em https://www.brandaocosta.com 

REFERÊNCIA AOS VOLUMES SAÍDOS NA PRAÇA E ENTRADA DE LUZ 

Fonte: Plaza Dalí by Francisco Mangado [consultado em Junho de 2018) disponível em 

http://www.ksuforumonthecity.com 
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Figura 91 _Interiores da Casa da cultura de Pinhel, depA architects 

Figura 90 _Exposição na Casa da arquitetura, Matosinhos, Guilherme Machado Vaz 

Fonte: José Campos, Casa da Cultura de Pinhel / depA Architects [consultado em Junho de 2018) disponível 

em https://www.archdaily.com.br 

REFERÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DA ÉTICA CONSTRUTIVA NUM MUSEU 
REFERÊNCIA AO RESPEITO PELA HISTORIA DO EDIFÍCIO, DEIXANDO REPRESENTADAS AS PAREDES QUE FORAM 

APARECENDO E DESAPARECENDO NO OBJETO, RESPEITO PELO VALOR DO TEMPO 
REFERÊNCIA À UTILIZAÇÃO DOS CORREDORES COMO ZONA DE EXPOSIÇÃO 
REFERÊNCIA DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS E INFRAESTRUTURAS À VISTA E À VERDADE MATERIAL (ÉTICA MATERIAL) 

REFERÊNCIA AO SISTEMA DE EXPOSIÇÃO 

Fonte: Nelson Garrido, Depois de Paris, os universalistas já jogam agora em casa [consultado em Junho de 

2018) disponível em https://www.publico.pt 
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Figura 93 _Pavilhão do Lago do Parque de Serralves, depA Architects 

Figura 92 _Casa da cultura de Pinhel, depA architects 

REFERÊNCIA À MATERIALIDADE DO VOLUME DA RECEÇÃO REFLETINDO O CONTEXTO, RESPEITANDO-O E DANDO-

LHE AINDA MAIS RELEVÂNCIA. 

Fonte: José Campos, Casa da Cultura de Pinhel / depA Architects [consultado em Junho de 2018) disponível 

em https://www.archdaily.com.br 

REFERÊNCIA À MATERIALIDADE DO VOLUME REFLETINDO O CONTEXTO, DANDO-LHE AINDA MAIS RELEVÂNCIA E 

TORNANDO O OBJETO INVISÍVEL. 

Fonte: José Campos, Pavilhão Do Lago Porto, Portugal, 2017 [consultado em Junho de 2018) disponível em 

https://www.depa.pt 
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Figura 94 _ Esquema Corte do Museu do Moderno 

 

     

  

Fonte: Produção própria (2018) 
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Figura 95 _Colagem do corredor do Museu do Moderno 

Fonte: Produção própria (2018) 



 

128 
 

 

Fonte: Produção própria (2018) 

N 

0 5 

Figura 96 _Planta de Apresentação 
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2.3.4 _FORMALIZAÇÃO   

Para a implantação do novo edifício, foram pensadas construções 

subterrâneas de forma a respeitar a praça existente e a sua leitura no espaço, 

mantendo assim a essência do lugar, combinando de forma harmoniosa a 

arquitetura do passado e do presente. (Fig. 94, 96) 

 Como o centro comercial e a praça se encontram isolados em relação a 

todo o centro cívico, e as zonas de estar são escassas, a intervenção irá criar novas 

zonas de convívio em todo o centro cívico. Estas serão criadas através das 

coberturas saídas 47cm do chão, do museu subterrâneo criado, pensadas de forma 

a não quebrarem a comunicação entre a praça, a igreja e o centro comercial. 

Desta forma é possível preservar a imagem do lugar e o respeito pelas pré-

existências Estas saídas (Fig. 94,103) funcionam como mobiliário urbano, iluminação 

da praça, ajudam na criação de novos percursos e enfatizam os eixos existentes. A 

par disso, criam eliminação interior e ventilação para o museu, respeitando o valor 

da sustentabilidade. Neste pressuposto, a fim de diminuir a pegada ecológica a 

vegetação existente será mantida, porém será alterada a sua posição atual. Para o 

espaço público essa vegetação foi alterada, de forma a criar uma frente de 

vegetação como forma de proteção do interior, da praça e dos ruídos provocados 

pelo trânsito da nacional existente, alcançando um espaço acolhedor e 

confortável. Desta forma a população pode tirar o máximo proveito das zonas de 

estar projetadas. Com esta alteração criou-se uma unidade entre a praça/centro 

cívico e o centro comercial que até hoje está interrompida pelas árvores (Fig. 96). 

A IMPLANTAÇÃO 

 Na intervenção foram preservados e sublinhados os dois eixos principais que 

Januário Godinho criou com a implantação original, pelo respeito ético para com 

as vivências do lugar. (Fig. 96) Assim, o eixo principal da igreja permitiu a criação de 

um outro na praça com uma largura que evoca a força que o mesmo exerce no 

centro cívico do Louro (Fig. 98). O segundo eixo (perpendicular ao principal), mais 

secundário, com uma largura inferior (metade da quadricula (Fig. 97,98), liga o 

museu/ biblioteca (antigo centro comercial) ao único volume exterior projetado. 

Figura 97 _Geometrização da métrica do alçado do Centro Comercial do Louro 

Fonte: Produção própria (2018) 

Figura 98 _Implantação de acordo com a quadrícula criada e a representação dos eixos 

Fonte: Produção própria (2018) 

Figura 99 _Vista aérea dos elementos do Centro Comercial e do centro paroquial 

Fonte: Google earth pro [consultado em Junho de 2018] 
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Figura 100 _ Esquema de explicação da implantação 

IMPLANTAÇÃO PELA ORIENTAÇÃO PARALELA À 
IGREJA 

RESPEITAR O EIXO PRINCIPAL DA IGREJA E 
REALÇAR O EIXO SECUNDÁRIO DO CENTRO 
COMERCIAL 

CORRIGIR O DIMENSIONAMENTO DOS VOLUMES E 
REFORÇAR O EIXO PRINCIPAL 

ROTAÇÃO DE UM ELEMENTO, DANDO-LHE A 
ORIENTAÇÃO PARA O CENTRO COMERCIAL 

REFORÇAR O EIXO PRINCIPAL DA IGREJA 
ATRAVÉS DA ROTAÇÃO DE UM ELEMENTO 

Fonte: Produção própria (2018) 
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A cobertura dos edifícios foi implantada de acordo com uma quadricula de 

3,90x3,90m (Fig.98) segundo a métrica existente no edifico projetado por Godinho 

(Fig. 97), criando as zonas de circulação, interiores e exteriores com 1,95m.  

 Embora a implantação não altere a imagem do centro cívico, cria 

percursos que melhoram a vivência do espaço para quem o utiliza. O edifício da 

saída foi projetado simetricamente ao edifício de Godinho, com o eixo principal 

como eixo de simetria. Este volume procura tornar-se invisível no espaço, sendo 

pensado num volume feito em vidro, onde a sua estrutura é um pilar que se projeta 

do circulo interior da escadaria. A lógica do seu formato provém de elementos 

criados pelo arquiteto, existentes no centro cívico: um no centro comercial e outro 

no centro paroquial (Fig. 99). A escolha do vidro para visa realçar, a partir das suas 

características, a sua envolvente e, ao mesmo tempo tornar-se um ponto de 

referência da arquitetura contemporânea. (Fig. 116). 

Os diferentes espaços do Museu são igualmente organizados em relação a 

um eixo (Fig. 100), também este respeitado no espaço público exterior. Ao longo do 

mesmo foram projetadas salas de exposição onde a sua luz natural é introduzida 

pela projeção da cobertura a 47cm do pavimento exterior (Fig. 101). De forma a 

promover uma relação entre a materialidade existente com a materialidade local, 

optou-se pela reutilização do microcubo de granito amarelo nas suas coberturas. 

Este material é bastante caracterizador do lugar, compatibilizando a nova solução 

construtiva com as materialidades existentes, criando assim uma arquitetura nova 

com expressão ética. (Fig. 96)  

Um dos volumes sofreu uma rotação (Fig. 100) e uma inclinação na 

cobertura para que o interior permita um ponto de vista para o centro comercial e 

igreja, sendo este alinhado pelo angulo do centro comercial. Este elemento 

“rodado” irá, com a sua frente projetada e em vidro, estabelecer continuidade e 

relação entre a materialidade interior e o exterior. Assim, são enfatizados os valores 

materiais do ambiente externo e os seus edifícios do Movimento Moderno, tornando 

assim o exterior, parte da experiência do museu (Fig. 101). 

Figura 101 _Colagem do interior do Museu do Moderno 

Fonte: Produção própria (2018) 
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Fonte: Produção própria (2018) 
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Figura 102 _Planta R/C 
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Figura 103 _3D do exterior do Centro Comercial do Louro 

Fonte: Produção própria (2018) 
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Figura 104 _3D do Pátio interior 

Fonte: Produção própria (2018) 
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A BIBLIOTECA/CAFÉ 

A biblioteca/café é um conceito proposto a este edifício do movimento 

moderno, descrita anteriormente como uma área aberta com fim de venda ao 

público e com elementos circulares destinados às bancas para vendas (Fig. 73). 

Ao longo dos tempos a planta foi-se modificando e perdendo a ideia de uma área 

aberta, surgindo pequenas áreas independentes. Neste ponto, foi retirado o que 

descaracteriza o edifício, aquilo que não tem interesse para o património 

moderno. Como tal, a proposta irá de encontro ao projeto original trazendo essa 

memória para o presente, respeitando o passado (Fig. 102). Com esta opção, volta 

a surgir um espaço aberto e desafogado, onde os elementos circulares que no 

passado se destinavam às bancas para venda, assumiram agora a função de 

estantes para livros (Fig. 106). Todavia, como as memórias e a história de um lugar 

se criam com o passar do tempo e com as alterações que nele decorrem, as 

paredes que foram levantadas mais tarde e agora demolidas serão representadas 

pelas suas linhas, como um marca que o tempo deixou nas paredes, pavimentos 

e tetos do edifício. Com esta opção estamos a preservar o seu valor histórico (Fig. 

106). 

O local destinado às instalações sanitárias tinha originalmente a função de 

apoio tanto ao edifício como ao resto do centro cívico. Atualmente, esse apoio 

deixou de ser necessário pois foram construídas novas instalações sanitários para o 

efeito. Desta forma, o acesso pelo exterior foi retirado, mas mantida a sua memória 

e expressão no alçado (Fig. 105). De forma a preservar as leis de acessibilidade a 

utilizadores com mobilidade reduzida, e as leis de dimensionamento, foi necessário 

alterar as instalações sanitárias existentes aumentando as suas áreas. Foi assim 

criado um café para dar apoio ao edifício, e ao mesmo tempo proporcionar uma 

ligação direta ao exterior. As salas de estudo, com ligação ao pátio no intuito de 

iluminação natural, serão projetadas no seu lado sul, fechadas através de vidro e 

com pavimento em soalho, para tornar um espaço mais guardado, clamo e 

acolhedor (Fig. 104). 

Para tornar o edifício sustentável foi fundamental “fechar” os espaços 

abertos da entrada, continuando a métrica das janelas existentes. A zona do 

elemento de recolha de água foi enclausurado em vidro, integrando um pátio  



 

136 
 

  

0 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Fonte: Produção própria (2018) 
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Figura 105 _Alçado do Centro Comercial Reabilitado 

Fonte: Produção própria (2018) 

Figura 106 _Planta do Centro comercial do Louro 

0_ENTRADA 

1_PATIO  

2_ESTANTE DE LIVROS 

3_CAFÉ 

4_INSTALAÇÕES SANITÁRIAS MASCULINAS C/ 

MOBILIDADE REDUZIDA 

5_INSTALAÇÕES SANITÁRIAS FEMININAS C/ 

MOBILIDADE REDUZIDA 

6_SALA DE ESTUDO 

7_ACESSO AO MUSEU 
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interior que iluminará todo o edifício. Posto isto, a intervenção resulta num espaço 

que muda as suas características conforme vai mudando o tempo no exterior. Num 

dia chuvoso o pátio aparecerá molhado pela água da chuva. Num dia nublado, 

um espaço mais sombrio e, num dia soalheiro, um espaço iluminado pela luz solar. 

Compreendido e utilizando a função essencial do vidro, conseguimos manter a 

iluminação natural e memória do elemento, trazendo consigo o exterior para o 

interior. (Fig. 104) 

A nível da materialidade e sistema construtivo, será mantido o original sempre 

que possível, mantendo o betão e a estrutura à vista, sendo que todas as novas 

intervenções a nível estrutural irão de encontro com o sistema construtivos com a 

utilização do betão. Como é o caso do elemento das escadas criadas. (Fig. 107) 

Reconhecendo o valor material do betão no período moderno, seu alçado 

será mantido, contudo os painéis de betão terão manutenção e as caixilharias 

existentes serão melhoradas para conseguir conforto térmico. A Oeste encontram-

se as escadas de acesso projetadas na materialidade que caracteriza todo o 

edifício, o betão aparente, dando assim continuidade para o interior do museu. (Fig. 

101, 106, 107) 

Nos museu a luz faz-se doce, cuidadosamente, impassível de preferência, e imutável 

(…) A Arquitetura do museu não pode ser senão classica, provavelmente, distante ou 

cuidadosa em relação à Geografia e à História (...) Surgem no telhado invisíveis 

fabulosas máquinas de controlo, acessíveis por alçapões, por escadas de bombeiros, 

cobertos de pó e de teias de aranha e de pontes reservadas, máquinas que dizem à 

luz, ao Sol e as invenç\oes: para, entra na ponta dos pés, silêncio, o que iluminas 

resistiu à tua violência, ao teu percurso de monótona novidade e demasiado rápido, 

ousou resistir, pretende resistir. (Álvaro Siza Vieira, 1988) 

Escutando a apreciação de Siza, com a projeção a 47 cm do nível de soleira, 

para além da criação do mobiliário urbano, é criada a iluminação natural para o 

interior dos edifícios e a sua ventilação, resultando em espaços de sombra e de luz 

no interior harmonizando criando ambientes diferentes ao longo do dia. Estes 

proporcionam pontos de vista diferentes ao utilizador, dando uma nova vivencia ao 

percurso projetado (Fig. 101, 115). É também através destas projeções que o se criou 

a iluminação artificial da praça.    

Figura 107 _Colagem da zona de entrada, escadas e receção 

Fonte: Produção própria (2018) 
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Figura 108 _ Planta Piso -1 
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O MUSEU 

No início do museu, encontra-se a receção (Fig. 106), e no lado oposto do 

corredor está a sala de descanso e o vestiário dos funcionários, equipado com 

uma instalação sanitária.  

A meio do percurso encontramos as instalações sanitárias masculinas e 

femininas, salvaguardando as condições para pessoas com mobilidade reduzida.  

Como resposta às condições de segurança contra incêndio, em relação à 

evacuação de utilizadores do museu, foi projetada uma escada que em nada 

altera a imagem criada no exterior.  

O programa do museu foi pensado como uma sequência de salas que 

contêm uma história do movimento moderno. Como que uma cronologia deste 

movimento, representados em cada sala por maquetes, painéis, entre outros. 

Também nos corredores se encontram trabalhos expostos, mostrando que a 

arquitetura está sempre em “movimento”. (Fig. 95) 

Tratam-se de quatro salas destinadas a exposições momentâneas e 

diversificadas, cada uma com as suas próprias características, emprestadas do 

movimento moderno na arquitetura. A primeira sala retrata o sistema dominó (Fig. 

108), a segunda representa o estilo internacional (Fig. 109), uma sala caiada a 

branco, a terceira sala é direcionada à fase brutalista (Fig. 110) da terceira fase do 

Movimento Moderno, uma sala em betão aparente, com as infraestruturas à vista 

e a quarta sala, que representa o regionalismo (Fig. 111), onde é utilizada a pedra 

granítica tao característica da região.  

Para além das salas de exposição, o museu possui instalações sanitárias, 

uma receção e uma zona de descanso e vestiário para os funcionários. No final 

do percurso encontram-se umas escadas em caracol (Fig. 116), alinhadas pelas 

da entrada, concebendo uma comunicação visual entre as duas que nos leva ao 

único volume exterior, todo revestido a vidro, tornando-se “invisível” na praça. 
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Figura 110 _Axonometria do Internacional 

Figura 109 _Axonometria da Sala do Dominó 

SALA DO INTERNACIONAL, ONDE ESTARÃO EXPOSTAS OBRAS DA ÉPOCA CAIADA A BRANCO. 

SALA dominó, ONDE ESTARÃO EXPOSTAS OBRAS DA Época, sendo que os pilares existentes 
funcionarão também como estrutura de exposição 

Fonte: Produção própria (2018) 

Fonte: Produção própria (2018) 
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Figura 112 _Axonometria da Sala do Regionalismo 

Figura 111 _Axonometria da Sala do Brutalismo 

SALA DO BRUTALISMO, ONDE ESTARÃO EXPOSTAS OBRAS DA ÉPOCA. CRIADO ATRAVÉS DE BETÃO e 
instalações à VISTA. 

SALA DO REGIONALISMO, ONDE ESTARÃO EXPOSTAS OBRAS DA ÉPOCA UTILIZANDO A MATERIALIDADE LOCAL 
COMO O GRANITO. 

Fonte: Produção própria (2018) 

Fonte: Produção própria (2018) 
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Figura 113 _ Maquete da praça e a relação com a igreja 

Figura 114 _Maqueta do Conjunto Centro Comercial, Igreja e Museu do Moderno 

Fonte: Produção própria (2018) 

Fonte: Produção própria (2018) 
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Reflete-se o existente, enriquecendo-o com um material e sistema construtivo 

que representam os tempos de hoje de uma forma pura. Os espaços criados 

seguem também a métrica antes explicada. 

A sua estrutura é feita através de um pilar redondo, que se projeta do interior 

das escadas. Este é em betão à vista, no sentido de obter um volume revestido a 

vidro sem elementos estruturais que condicionem a sua limpeza.  

A estrutura projetada é constituída por vigas e pilares em betão, respeitando 

o sistema construtivo do Centro Comercial, tendo como apoio estrutural o vidro, 

também ele estrutural. A cofragem utilizada na sala brutalista é tabuado a madeira 

de 15cm de largura, queimada à priori de forma a realçar a textura e verdade da 

madeira utilizada. Funciona como acabamento interior para a sala em questão, 

conferindo-lhe uma expressão própria do betão. As coberturas das salas são feitas 

em betão e microcubo de granito castanho, atendendo ao respeito pelo contexto 

onde foi projetado.  

  

Figura 116 _Corte construtivo 

Figura 115 _3D do elemento envidraçado de saída 

Fonte: Produção própria (2018) 

Fonte: Produção própria (2018) 
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Figura 117 _Perfis da zona de intervenção 

Fonte: Produção própria (2018) 
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CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação desenvolveu-se com base numa metodologia 

clássica de investigação e pesquisa, e centrou o estudo na ética na arquitetura. 

Procurou compreender a ética construtiva como expressão arquitetónica, e a sua 

pertinência na atualidade, transportando-a, posteriormente, para um ensaio 

projetual que configura uma intervenção eticamente consciente.  

Este trabalho vem assim colocar a tónica numa melhor interpretação do 

que é a arquitetura, orientando-se para formas de salvaguardar a sua essência, 

observando uma ética construtiva que não condicione individualidades, e a 

liberdade de expressão. 

Neste estudo, debruçamo-nos especialmente sobre a crescente tendência 

para a sociedade se fixar na dimensão estética das obras de arquitetura 

contemporânea. Por esta razão, vivemos em exponencial utopia, que cada vez 

mais parece acentuar a obsessão pela beleza. Por consequência, a arquitetura 

acabou por dar lugar a uma certa falsificação do conteúdo por via da aparência. 

Sucumbindo a essa instância, há uma tendência a subjugação da falsificação da 

substancia, dos conceitos e, o contornar dos princípios em alternativa ao aspeto. 

Nesta conformidade, o arquiteto acaba por desviar a ética do seu devido lugar. 

Tal como refere Costa (2005), a “arquitetura é antes de mais nada construção, 

mas, construção concebida com o propósito primordial de ordenar e organizar o 

espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção”. É 

evidente que a área disciplinar está em constante desenvolvimento, tornando-se 

imperativo acompanhar a evolução da história. Novas pessoas refletem novas 

mentalidades, novas personalidades que perseguem sonhos que se expressam em 

novos projetos. Não obstante, a heterogeneidade que distingue cada arquiteto 

como ser humano, dotado de experiências e conceções próprias acerca do 

mundo, é primordial para a consequente conceptualização e consequente 

formalização, e ainda para que trabalhe em conformidade com o respeito pela 

materialidade, bem como pela natureza, pela história e pelo espaço. Porque 

todas estas particularidades transportam as suas inspirações, e cada momento 

que fez evoluir a sociedade para o que somos hoje. Posto isto, são-lhe 

competências inerentes a sensibilidade, a observação dos contextos em 
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presença, e o entendimento das especificidades das pessoas, no sentido em que, 

Richard Neutra afirma que, “o arquiteto que realmente projeta para seres 

humanos, precisa de conhecer muito mais que apenas os cinco Cânones de 

Vitrúvio”. 

É crucial compreender que a beleza não está na excentricidade, mas na 

mestria como se articulam e harmonizam os objetos, privilegiando o contacto com 

materiais naturais, locais. O verdadeiro equilíbrio, transparece nesta 

recombinação que despoletando conforto e deleito nas interações com os 

lugares. Assim, a ética não só não impede uma boa estética como afirma uma 

estética eticamente responsável. E, dentro de uma estética económica, o 

resultado poderá ser igualmente agradável atendendo minuciosamente ao 

detalhe.  

Assim, neste pressuposto, foi projetado um novo ambiente para o Centro 

Cívico do Louro, que respeitando o local, visou a criação de espaços mais atuais, 

de carater lúdico convidando a comunidade a conviver e, simultaneamente, a 

disfrutar de momentos construtores da valorização do que é genuinamente local, 

da memória, do património e das interações sociais, materiais e objetuais. Por fim, 

constatamos que as opções construtivas dependem do lugar e da sua 

materialidade, criando uma expressão ética visível no projeto, provinda do quadro 

conceptual e vinculadora dos valores em presença.   

Em conclusão, este trabalho resultou num projeto cuidado e consciente, 

que em muito contribuiu para um novo olhar sobre a arquitetura, assente numa 

abordagem ética, de respeito pelo local, pelo passado, pelo presente e pelo 

futuro.    
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