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RESUMO

Numa época em que a longevidade da produção moderna portuguesa é posta em causa pela falta 
de manutenção ou até mesmo pela intervenção desadequada, a presente dissertação trata uma 
intervenção num património moderno recente, apresentando como caso de estudo o mercado 
do Louro do arquitecto Januário Godinho. Sendo que o mercado espelha as características da 
sua época, o estudo e enquadramento da arquitectura portuguesa do século XX foi fundamental, 
principalmente num momento tão distinto do contexto internacional e com um regime 
ditatorial que não permitia a liberdade de criação dos arquitectos. A falta de classificação das 
obras modernas portuguesas obriga à realização de uma abordagem consciente e ponderada, 
cujo reconhecimento dos seus valores é essencial para compreender o modo de actuar sobre o 
construído, assim como a identificação das metodologias de intervenção mais adequadas e os 
critérios que permitem a sua salvaguarda. 

Revisitar o património moderno português significa reconhecer o seu valor inigualável. Conhecer 
as limitações económicas e sociais do desenrolar do século XX, que moldaram a forma como se 
fazia arquitectura, foi a génese da compreensão do estudo. Para complementar a informação, 
realizou-se o estudo da documentação possível, o levantamento e análise das suas patologias e, 
por fim, uma reflexão sobre a complexidade da intervenção. A reabilitação é a solução defendida 
para a reintegração do mercado na rotina da cidade.

Património. Arquitectura Moderna Portuguesa. Mercado do Louro. Reabilitação.
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ABSTRACT

Nowadays the longevity of modern Portuguese production is undermined by the lack of 
maintenance or even inadequate intervention, this dissertation focus on an intervention in a 
recent modern heritage, presenting as a study case the Louro’s market by the architect Januário 
Godinho. Since the study case reflects the characteristics of its time, it was essential to study 
and frame the modern movement in Portuguese architecture, especially at a time so different 
from the international context and with the dictatorial regime that did not allow the freedom for 
architects creativity. The lack of classification of Portuguese Modern works obliges the realization 
of a conscious and thoughtful approach, whose recognition of its values is essential to understand 
the way to act on the constructed, as well as the identification of the most appropriate intervention 
methodologies and the criteria that allow their safeguarding.

Revisiting the modern heritage means recognizing its unparalleled value. Knowing the economic 
and social limitations of the twentieh century, that shaped the way architecture was done, was the 
genesis to understand the study case. To complement the information, a study was performed, as 
well as a survey and analysis of the pathologies and, finally, a reflection on the complexity of the 
intervention.  Rehabilitation is the advocated solution for the reintegration of the market into the 
city’s routine.

Heritage. Portuguese Modern Architecture. Louro’s market. Rehabilitation.
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INTRODUÇÃO

0.1. OBJECTO DE ESTUDO
A dissertação aborda uma intervenção no património moderno português, inserido na segunda 
metade do século XX, cujo caso de estudo é o mercado do Louro do arquitecto Januário Godinho. 
Numa época em que se apela à valorização do património moderno, isto não parece ser suficiente 
uma vez que não existem organismos que o protejam de intervenções descuidadas e por não 
existir uma devida consciencialização por parte da sociedade para este assunto. A produção 
arquitectónica portuguesa do século XX está em risco de perder a sua integridade, e portanto é 
urgente apelar à sua identificação e classificação, assim como às boas práticas de intervenção no 
mesmo. Ao longo da realização do trabalho, foram levantadas diversas questões às quais se procura 
dar uma resposta: Será a intervenção menos intrusiva, a que mantém a imagem original, uma 
escolha ou uma inevitabilidade face aos valores e à pouca longevidade do património moderno 
português? Quais os principais desafios que se colocam à arquitectura moderna portuguesa, 
tendo em consideração a sua entrada recente na esfera patrimonial? Assim, o presente trabalho 
pretende então, intervir num tipo de património temporalmente recente considerando os seus 
valores e reconhecendo a sua identidade.

0.2. MOTIVAÇÕES E OBJECTIVOS
Com os hábitos de vida contemporâneos, há certas funções na cidade que deixam de fazer sentido, 
levando ao abandono dos edifícios que foram construídos precisamente para aquela finalidade, 
como é o caso do mercado. As transformações tecnológicas introduzidas no século XX, e o ritmo 
acelerado da sociedade actual, convergiram em espaços como os centros comerciais, ocultando 
completamente os mercados e os espaços de feira. A falta de adequação a uma nova função, 
combinada com a evolução tecnológica, resultou no abandono e na degradação do mercado do 
Louro. Além disso, o caso de estudo insere-se num período singular da arquitectura moderna 
portuguesa: o período moderno, o que motivou um estudo aprofundado do caso português. 
Desta forma, a temática pretende alertar para um património esquecido e quase a desaparecer, 
para os perigos da não classificação destes objectos que fazem parte da história da arquitectura 
portuguesa do século XX. 

Com base no caso de estudo, estabelecem-se diversos objectivos de modo a guiar uma intervenção 
numa obra portuguesa do período moderno, abandonada, desprotegida e em progressiva 
degradação. O primeiro objectivo centra-se no entendimento do caminho moderno português 
e na sua dissemelhança do internacional. Por outro lado, pretende-se entender como reanimar 
uma estrutura em decadência e esquecida na sociedade actual, e como pode ser reabilitada para 
um presente e simultaneamente, para um futuro. Por último, propôr um programa que responda 
à problemática levantada e que potencialize novamente o edifício, utilizando como ferramenta a 
reabilitação, a reutilização e a intervenção mínima.
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0.3. METODOLOGIA
A metodologia cruzou diversas ferramentas essenciais para a abordagem à intervenção 
projectual, desde a análise in situ à consulta de referências bibliográficas indicadas no Estado 
de Arte que sustentam teoricamente a dissertação realizada. Para se adquirir um conhecimento 
sobre o objecto, realizou-se um levantamento fotográfico complementado com desenhos à mão 
levantada no local. O desenvolvimento do trabalho projectual foi sofrendo alguns obstáculos, no 
que diz respeito à pouca informação sobre o edifício (não há registo da memória descrita ou de 
documentos escritos), assim como à dificuldade de acesso à mesma. A consulta dos processos de 
licenciamento do arquivo Januário Godinho foi disponibilizada pelo Centro de Documentação 
da FAUP, enquanto que a cartografia digital foi cedida pela Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão. O levantamento das patologias e do estado de conservação do edifício permitiu 
completar o conhecimento sobre o mesmo e compreender as suas características originais, assim 
como as alterações que sofreu ao longo do tempo.

0.4. ESTADO DA ARTE
Para o desenvolvimento da presente dissertação, procedeu-se à leitura de diversos autores que se 
consideram fundamentais para a compreensão geral da temática. A leitura da obra “Alegoria do 
Património” de Françoise Choay, foi determinada pela noção de monumento e de património 
histórico que a autora apresenta, assim como pela reflexão crítica que propõe acerca da urgência 
em actuar nos bens patrimoniais. 

O enquadramento histórico e a contextualização da arquitectura portuguesa do século XX são 
fundamentados na leitura da obra “Arquitectura moderna portuguesa: 1920-1970” de Sandra Vaz 
Costa e Ana Tostões, onde as autoras descrevem um período distinto da história da arquitectura, 
com a apresentação de obras representativas do mesmo e através de uma perspectiva crítica. 
Do mesmo modo, a leitura de  “A Idade Maior: cultura e tecnologia na Arquitectura Moderna 
Portuguesa”  remete-nos para dois momentos-chave da história da arquitectura portuguesa: as 
primeiras experiências modernas realizadas na década de trinta e o reconhecimento de uma 
maioria técnica e cultural por parte dos arquitectos, ao longo da segunda metade do século 
XX. Por outro lado, Sergio Fernandez na obra “Percurso: Arquitectura Portuguesa 1930/1974” 
descreve uma continuidade na produção arquitectónica portuguesa, que adequa os modelos 
do passado a novas circunstâncias. Além disso, evidencia figuras que foram referências no 
afastamento às regras pré-estabelecidas até então. A consulta bibliográfica de “Modernidade 
Inquieta. Arquitectura e identidades em construção: desdobramento de um debate português” 
de Rui Ramos, foi crucial uma vez que o autor interpreta a arquitectura portuguesa do século XX 
numa perspectiva identitária. Descreve um período em que a arquitectura é um instrumento de 
reestruturação da identidade nacional.

Por outro lado, Antoni González Moreno-Navarro em “La Restauración objetiva (método SCCM 
de restauración monumental): memoria SPAL 1993-1998” expõe as deficientes intervenções que 
se têm realizado no património e apresenta um procedimento próprio de actuação denominado 
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de reabilitação objectiva. Desta forma consegue, através de uma metodologia rigorosa, alcançar 
um desempenho económico e uma intervenção apropriada ao contexto em que o edifício se 
insere. 

Para a compreensão do percurso pessoal e profissional de Januário Godinho, procede-se à 
leitura de André Tavares em “Duas obras de Januário Godinho em Ovar”, onde o autor apresenta 
dois casos de estudo que se inserem no auge profissional do arquitecto. Desta forma, clarifica 
o pensamento de Januário Godinho que se diferenciava da arquitectura que era realizada em 
Portugal, num período marcado pelos debates, cambiantes e hesitações.

0.5 ESTRUTURA
A investigação organiza-se segundo três momentos distintos que pretendem, em conjunto, 
responder às questões levantadas. O primeiro capítulo centra-se na valorização da arquitectura 
moderna portuguesa como património, compreendendo quais são os valores associados uma 
vez que a sua produção arquitectónica é relativamente recente. Deste modo, realiza-se um 
enquadramento geral da arquitectura moderna portuguesa, desde meados de 1900 aos finais 
da década de 70 do século XX. Apresenta-se uma contextualização da situação nacional da 
arquitectura, desde o aparecimento tardio do betão armado, atravessando a dicotomia entre o 
racionalismo internacional e o vernáculo, até ser alcançada uma terceira via na arquitectura. 

Conhecido o período em que se situa o arquitecto e o caso de estudo, e antes de partir para 
a intervenção, importa compreender como o fazer. Procura-se determinar uma estratégia que 
permita a protecção do edificado moderno português, principalmente numa sociedade que não 
está consciente dos perigos da sua perda. Para tal, segue-se a metodologia defendida por Antoni 
González Moreno-Navarro, que se estrutura segundo três pontos: o conhecimento, constituído 
pelo pré-diagnóstico e diagnóstico, a reflexão e os critérios de intervenção. Desta forma, 
identificam-se critérios e estratégias de intervenção e manutenção para o combate ao abandono 
do património moderno português, nomeadamente a reabilitação, a reutilização e a intervenção 
mínima. 

O último capítulo estrutura-se segundo a metodologia mencionada no anterior para que seja 
possível encontrar uma solução que seja adequada à problemática levantada e que mantenha 
a autenticidade do edifício, assim como os seus valores. Procura-se obter um conhecimento 
aprofundado sobre o edifício a ser estudado e para o qual apresentaremos uma metodologia de 
intervenção. De seguida, apresenta-se uma análise às patologias, seguindo-se um diagnóstico que 
ajuda na compreensão do grau de intervenção necessário. Deste modo, desenvolve-se um projecto 
que responda ao problema levantado, utilizando a reabilitação, a reutilização e a intervenção 
mínima cirurgicamente em diversos elementos. As três metodologias de intervenção actuam 
no projecto consoante as necessidades da pré-existência, isto é, em casos em que se exige uma 
intervenção mais profunda aplica-se o critério da reabilitação. A reutilização é aplicada a nível 
programático, assim como na disposição espacial e em elementos caracterizadores do edifício. 
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No caso da intervenção mínima, esta aplica-se na manutenção dos revestimentos e caixilharias, 
assim como na utilização das técnicas tradicionais e no contexto financeiro.

Por fim, sentiu-se a necessidade de estudar alguns temas que são fundamentais para a compreensão 
do período moderno português, mas que não se enquadram na problemática da presente 
dissertação. Desta forma, apresentam-se em apêndices, textos de apoio que complementam o 
estudo teórico, nomeadamente o impacto da revista Arquitectura, do Inquérito à Arquitectura 
Popular Portuguesa e da participação portuguesa no X CIAM na produção arquitectónica 
portuguesa do século XX. Por outro lado, compreender a influência do arquitecto Januário 
Godinho no desenrolar do período moderno em Portugal, assim como a importância da 
encomenda na sua obra foi importante para encontrar a linha de pensamento que orientou o 
caso de estudo.
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1 SOBRE O MODERNO PORTUGUÊS

Matéria de consciencialização colectiva, a salvaguarda e a 
preservação do património são objecto do progresso técnico 
e social, da melhoria do quadro de vida. Reivindicar o valor 
da arquitectura moderna como património é encorajar a 
participação activa da comunidade, isto é, de entidades e de 
pessoas, nesse reconhecimento. Para que esse reconhecimento 
seja praticado activamente como memória colectiva. (Costa, 
2004: 13) 
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PATRIMÓNIO

Actualmente, o tema dominante não só na disciplina da arquitectura, como no âmbito social, 
é a salvaguarda do património1 . A tomada de consciência sobre a protecção do património, 
nomeadamente no que diz respeito aos problemas e desafios que esta acarreta, possibilitam várias 
estratégias de intervenção. A noção de património como hoje a entendemos nem sempre foi a 
mesma. Surgiu pela primeira vez no século XVIII, mais precisamente no pós-Revolução Industrial, 
quando património se assemelhava a monumento histórico2.

“Desde os anos sessenta do século XX, os monumentos históricos constituem apenas parte de uma herança 
que não pára de aumentar, por via da anexação de novos tipos de bens e através do alargamento do quadro 
cronológico e das áreas geográficas no interior das quais se inscrevem estes bens.” (Choay, 2017: 12)

As modificações dos padrões de crescimento conhecidos até então, e estabelecidos pela Revolução 
Industrial, levaram a uma reflexão sobre a preservação de memórias e valores que estavam em risco 
de desaparecer. Os conceitos de património e de monumento histórico, foram desenvolvidos ao 
longo do tempo, o que permitiu uma evolução das metodologias de intervenção e/ou preservação 
por diversos autores. “O património não se limita a um tempo, nem passado nem futuro. Usamos 
o património de ontem para construirmos o património de amanhã, porque a cultura é, por 
natureza, dinâmica e está em constante renovação e enriquecimento.” (ICOMOS apud Barranha, 
2016: 26) Segundo Françoise Choay, 

“(...) O conceito de património induz então uma homogeneização do sentido dos valores, que se reproduziu, 
de acordo com um processo diferente, quando, após a Segunda Guerra Mundial, as arquitecturas dos séculos 
XIX e XX foram progressivamente integradas na categoria de monumentos históricos.” (Choay, 2017: 106)

Normalmente associa-se a palavra património a algo longínquo temporalmente, o que é errado 
uma vez que o valor da idade é inaplicável à arquitectura. Decorrido mais de meio século, há a 
certeza de que a arquitectura moderna se trata de património. A sua singularidade constitui uma 
mais valia “(...) como identidade colectiva e memória da sociedade.” (Costa, 2004: 10)

1. Património, segundo Françoise Choay, esteve originalmente ligado “(...) às estruturas familiares, económicas e 
jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no espaço e no tempo.” (Choay, 2017: 11)
2. “Aquando da criação em França da primeira Comissão dos Monumentos Históricos, em 1837, as três grandes 
categorias de monumentos históricos eram constituídas pelos vestígios da Antiguidade, por edifícios religiosos 
da Idade Média e por alguns castelos. (...) Eles derivavam essencialmente da arqueologia e da história erudita da 
arquitectura.” (idem: 12)
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PATRIMÓNIO MODERNO

A herança moderna possui uma autenticidade inigualável, um contexto social e cultural distinto 
dos outros, e por isso, precisamos de conhecê-la e protegê-la. Ainda que seja um passado quase 
presente não é comummente reconhecido como património histórico, e tem vindo cada vez mais 
a apresentar algumas ameaças: entre elas a desqualificação, degradação e destruição. Sabemos 
que existem alguns casos de obras modernas que ainda apresentam funções activas, mesmo 
que tenham sido alteradas. O mais importante é que sejam protegidas e portanto, é necessário 
recorrer a ferramentas como a valorização, recuperação, reutilização ou até a readaptação a 
novos programas.

O normal é associarmos a palavra “património” a algo antigo, passado. Contudo, património 
pode perfeitamente ser sinónimo de contemporaneidade se o valorizarmos e preservarmos 
devidamente, através das metodologias de intervenção mais adequadas. A consciencialização da 
arquitectura moderna como património ainda é recente.

Os edifícios actuais exigem a nossa atenção nomeadamente no que diz respeito à qualidade, 
economia e sustentabilidade, permitindo que o património se continue a transformar à medida 
em que nós próprios também continuemos a evoluir. A redescoberta do Movimento Moderno 
provou-nos a sua longevidade e legitimidade. Decorre de um contexto social, cultural e económico 
com profundas alterações, que se transpõem para a sua arquitectura dotada de uma tecnologia 
contemporânea e de funções sociais: “(...) a crença na missão social do arquitecto que passa a 
ter a função de construir um mundo melhor em que a arquitectura é o motor, a ferramenta, a 
inspiração poética e estimulante para a sociedade.” (Tostões, 2015b: 17) Assim, quanto maior for 
a consciencialização deste tema, maior é a possibilidade de tornar o património uma herança de 
todas as civilizações.

Hoje, a organização responsável pela protecção da arquitectura moderna é o DOCOMOMO. 
Tal como Ana Tostões refere, reconhecer a arquitectura e urbanismo do Movimento Moderno 
como património pode ser um tema polémico, uma vez que foi um movimento caracterizado 
pela sua ruptura com o passado. Para além de apresentar diversas expressões dependendo das 
circunstâncias ideológicas, geográficas e políticas de cada lugar, reavalia os seus valores culturais 
e portanto, é quase como se a história da arquitectura tivesse sido interrompida. Por outro lado, 
há quem se inspire nas “(...) concepções valiosas do legado do avant-garde moderno no seu 
trabalho futuro.” (Tostões, 2015b: 18) Assim como o Movimento Moderno se expandiu pela sua 
universalidade, o reverso também se deu: agora a sua degradação é também universal, tanto por 
obra da acção do tempo ou pelo uso inadequado do edifício. Desta forma, a instituição nasce 
pela consciencialização da salvaguarda da arquitectura moderna, e torna-se numa plataforma 
internacional que permite a troca de experiências de modo a preservar os seus valores.
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[001] A estalagem da Serreta (1969) do arquitecto João Correia Rebelo 
encontra-se abandonada e em progressiva degradação.
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Reconhecer a arquitectura moderna enquanto património implica compreender as diferentes 
perspectivas sobre o Movimento Moderno, para que a sua intervenção seja responsável e 
qualificada. 

Desta forma, há que ter em conta questões “(...) como materiais e tecnologias de  reutilização, 
transformações espaciais e funcionais, bem como actualização de legislação, (...)”. (idem, 
ibidem) A valorização do legado arquitectónico moderno depende da compreensão do seu 
valor por parte da sociedade e portanto, temas como a missão social e a responsabilidade do 
arquitecto em relação ao futuro são essenciais neste debate. No entender de Ana Tostões, o tema 
da sustentabilidade é também essencial e deve ser inserido na educação das próximas gerações.

“O Movimento Moderno é muitas vezes erroneamente entendido como um estilo, de um ponto de vista 
superficial, adoptado como simples forma, quando na verdade (...) sempre procurou eficiência, economia 
e uma utilização eficiente dos materiais, através de uma abordagem de projecto que incorpora inteligência 
com poupança de recursos, com base numa primazia absoluta do processo (...) em relação ao estilo.” 
(Gropius apud Tostões, 2015b: ibidem)

A discussão centra-se, por um lado, na relação entre o património moderno, economia e 
energia, e nas soluções eficientes encontradas para responder consoante o lugar e o clima, e por 
outro, na documentação do património e nos métodos de intervenção adequados. O grande 
objectivo é encontrar uma estratégia que cumpra um dos objectivos3 do Movimento Moderno: 
uma arquitectura para todos, através de um debate que relaciona temas como património, “(...) 
restrições económicas e questões energéticas, (...).” (Tostões, 2015b: 18) Para Carl Stein, os 
pioneiros do Movimento Moderno proporcionaram-nos um método e várias ferramentas para 
respondermos às questões da sustentabilidade e à sua devida aplicação, uma vez que conseguiram 
prever as dificuldades trazidas pelo desempenho energético dos edifícios e procuraram uma forma 
de as resolver cientificamente. As primeiras ideias surgem de profissionais oriundos do norte da 
Europa, dado que o aquecimento e o isolamento dos edifícios eram tarefas fundamentais.

Aquilo que para o DOCOMOMO é ser sustentável e moderno, passa precisamente pela 
conservação e reconstrução com a finalidade de retomar o projecto social e colectivo do 
Movimento Moderno. “Por outras palavras, um projecto inovador a nível social, espacial 
e tecnológico comprometido com a comunidade e com o desafio de criar um lugar melhor 
para viver. Sabe-se que a arquitectura considerada como produção social impõe uma grande 
responsabilidade para com o arquitecto.” (Tostões, 2015b: 19) A missão, segundo Ana Tostões, 
resume-se à preservação e valorização da identidade do legado arquitectónico e o DOCOMOMO 
é, no fundo, o objecto utilizado para atingir essa mesma vitalidade. 

3. Neste caso, no que diz respeito às práticas e preocupações tidas na arquitectura e no planeamento moderno. A 
cidade moderna era organizada segundo quatro categorias que eram fundamentais para os CIAM: viver, trabalhar, 
circular e cuidar do corpo e do espírito. (Tostões, 2015b: 18)
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[002] A Garagem de São João (1949) do arquitecto Alexandre Steinkitzer 
Bastos é mais um edifício moderno português que se encontra abandonado.
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Porém, isto apenas é concebível se existir por parte da sociedade, uma sensibilidade a compreensão 
do valor do património moderno. Ainda que seja particularmente recente, encontra-se num risco 
maior do que qualquer outro período da história, uma vez que a maior parte das obras modernas 
não foram consideradas elementos patrimoniais. Desta forma, no final da década de 80 existiram 
várias demolições e modificações de edifícios modernos: as inovações tecnológicas da época não 
suportaram tensões de longo tempo e as funções originais dos edifícios alteraram-se. 

As obras encontram-se, na sua maioria, desprotegidas e não classificadas por diversos motivos. 
Isto deve-se tanto ao desconhecimento desta arquitectura, como à sua proximidade temporal, 
aos programas específicos e pouco versáteis que dificultam a sua reutilização, e por fim, às 
próprias transformações do território. Os grandes objectivos do DOCOMOMO estão presentes 
no Eindhoven Statement (ver anexo 1), divulgado em 1990 no final da conferência da fundação. 
Este documento foi criado para salvaguardar as obras modernas e evitar a sua demolição e 
intervenções que prejudiquem a sua autenticidade. Assim, a entidade reconhece a arquitectura 
moderna pelas suas especificidades inovadoras, sociais, técnicas e estéticas. Sabemos que a 
legislação é uma ferramenta fundamental para a protecção deste património, contudo deve-se 
atender às regras que são estabelecidas quando se pratica uma reutilização ou recuperação do 
edificado. Ana Tostões refere dois cenários completamente distintos: por um lado, se o edifício 
for devidamente classificado consegue-se adaptar a legislação e intervir nele tendo em conta a 
sua singularidade; todavia, se as normas forem apenas aplicadas como de uma construção de raiz 
se tratasse, a qualidade da reabilitação é ameaçada.

“Actualmente, para além do caso específico de edifícios modernos reconhecidos como monumentos 
(listados ou classificados), através de um compromisso para com uma reabilitação ponderada, cuidadosa e 
capaz de assegurar o valor original e o carácter do edifício, é possível argumentar que a experiência de uma 
recuperação exclusiva e única foi ampliada para uma prática mais ampla.” (Tostões, 2015b: 23)

No fundo, o DOCOMOMO valoriza o carácter inovador do Movimento Moderno e serve-se 
das suas experiências passadas para construir um futuro. De outro modo, para a salvaguarda do 
legado arquitectónico moderno é necessário inventariar e documentar os conjuntos ou obras 
singulares que justifiquem a sua defesa para as próximas gerações.  A questão da utilidade da 
arquitectura moderna determina a sua continuidade ou a sua perda, isto é, o edifício tem de 
possuir a capacidade de se adaptar às constantes alterações da sociedade e às suas necessidades. A 
falta de correspondência dos programas também se deve ao “(...) efeito de desajustes funcionais 
urbanos e territoriais, conduzindo a processos de desafectação, de alteração de funções e de 
descaracterização, e invariavelmente a um irremediável abandono.” (Costa, 2004: 11) Por isso, 
é crucial encontrar um processo que proteja o património moderno através de soluções de 
adaptabilidade que assegurem o seu valor utilitário. Para o património ser útil, o seu programa 
tem de ser actualizado regularmente para que consiga ser inclusivo e selectivo. Caso contrário, 
perder-se-à.
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[003] A antiga Panificadora de Vila Real do arquitecto Nadir Afonso 
encontra-se devoluta e em estado de degradação constante há cerca de vinte 
anos. Foi anunciada a sua demolição, para a criação de um hipermercado.
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Tem sido cada vez mais importante introduzir esta produção arquitectónica do século XX no 
campo das medidas de salvaguarda. Contudo, o processo de valorização desta arquitectura é ainda 
incompreensível para a sociedade tanto pela sua natureza como juventude. Ainda é complexo, 
“(...) o processo de sensibilização da sociedade relativamente às razões da sua protecção, aos seus 
valores e às suas potencialidades na sociedade actual, exigindo que se reencontrem para eles 
novos papéis a desempenhar na vida contemporânea.” (Costa, 2004: 15) Só assim poderá existir 
um reconhecimento e rememoração do património moderno. Segundo Aloïs Riegl, 

“(...) o modo como o valor de antiguidade se opõe aos valores da contemporaneidade reside mais na 
imperfeição das obras, no seu deficit de integridade, na sua tendência para a dissolução das formas e das 
cores, isto é, em aspectos rigorosamente opostos às características das obras modernas, que parecem novas.” 
(Riegl apud Costa, 2004: 16)

O modo como o património moderno se apresenta fisicamente, é importante para o 
reconhecermos 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 actual.” (Costa, 2004: ibidem) 
Um método que poderá manter a sua autenticidade e integridade, e que permita a rememoração 
do legado arquitectónico moderno é a reposição dos seus elementos mais relevantes, uma vez 
que um edifício moderno envelhecido, degradado e descaracterizado é “(...) uma contradição 
inultrapassável na sua relação com o espectador, que assim não lhe desoculta uma qualquer 
mensagem de modernidade.” (idem, ibidem) Com as sucessivas alterações da sociedade e 
do território, a adaptação do edificado é um processo que vai levantando questões acerca da 
utilidade das pré-existências consoante as necessidades de cada época. O desenvolvimento 
urbano corresponde a um imenso palimpsesto, na medida em que vão sendo acrescentados 
dados, e onde cada elemento vai recebendo um significado em “(...) função do espaço, do tempo 
e do acontecimento, dentro de uma lógica de valores de várias ordens  que legitimam, em cada 
Tempo, a sua salvaguarda.” (Costa, 2004: 17) 

Assim, a produção arquitectónica do século XX tem sido inscrita nesta acumulação lenta. 
Programas habitacionais e de obra pública possibilitam um uso contínuo, senão vários tipos 
de uso. Programas como edifícios escolares e hospitalares, de espectáculo e lazer, e industriais 
têm sido progressivamente desajustados das suas anteriores funções com as necessidades 
actuais. Assim como as respectivas localizações que também têm sofrido irregularidades 
funcionais urbanas e territoriais, “(...) conduzindo a processos de desafectação, de alteração 
de funções e de descaracterização, (...)” (idem, ibidem) levando a um irremediável abandono. 
Tornar o património inútil ou útil significa a sua perda ou continuidade, respectivamente. O 
conhecimento adequado a par com a garantia da utilidade funcional é a condição básica para a 
protecção do património moderno. Para assegurar que um uso contínuo, a procura de soluções 
de adaptabilidade permitem que uma intervenção cuidada e rigorosa. 
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[004] Casa Honório de Lima do arquitecto Viana de Lima, antes de ser 
destruída.
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PATRIMÓNIO MODERNO PORTUGUÊS

No início da década de 60, Nuno Portas já alertava para o perigo de desaparecimento da 
arquitectura portuguesa do século XX, reivindicando-a como património:

“(...) pode bem ser a seguir, a do melhor Viana de Lima, de um Keil do Amaral, de um Januário Godinho ou 
outros... E quando daqui a uns lustros, as camadas jovens da altura deixarem, impassíveis, que especuladores 
ou funcionários, se não os próprios colegas, considerem desactualizadas ou mesmo só fora de moda as 
obras de excepção dos responsáveis e amadurecidos arquitectos de hoje...” (Costa, 2004: 9)

Inicialmente participou na série “pioneiros de uma renovação” no Jornal de Letras e Artes com 
uma crítica à forma como a arquitectura portuguesa respondeu à modernidade, e posteriormente, 
escreve uma rubrica intitulada “antes que, mesmo o pouco que temos...” na revista Arquitectura. 
Foi assim que Nuno Portas introduziu a problemática da perda da arquitectura moderna, 
culpabilizando a ignorância e a fraca formação histórica escolar. Assim como pela necessidade 
de preservar a herança moderna, uma vez que na altura, destruía-se a Casa Honório de Lima do 
arquitecto Viana de Lima (figura 4) e o Santuário de N.ª Sr.ª do Cabo Espichel. “Pela primeira 
vez a arquitectura portuguesa do século XX era denunciada como património em perigo. O 
Animatógrafo, o Café Portugal ou o Hotel Vitória citavam-se como obras perigosamente 
ameaçadas.” (idem, ibidem) A criação da Carta de Veneza em 1962, origina uma discussão 
acerca da questão patrimonial onde o conceito de objecto histórico foi alargado ao de conjunto 
histórico. Também o historiador sociólogo e crítico de arte José-Augusto França iniciava, em 
1967, o primeiro levantamento patrimonial da cidade de Lisboa.

Assim, o IPPAR tem vindo a identificar e promover o registo da arquitectura moderna desde 
1999 e trabalhado no desenvolvimento de um rastreio rigoroso destas construções. Encarrega-se 
da classificação deste património, através de um sentido de responsabilidade partilhada e de um 
modo ponderado e sustentado. Como o fazem? 

“(...) considerando os valores arquitectónicos tão relevantes quanto todos os outros que entregam 
reconhecimento a edifícios, conjuntos, sítios e paisagens, abrindo caminho à igualdade de circunstâncias 
dos vários tempos, desde o passado mais remoto até à contemporaneidade.” (Costa, 2004: 7)

Ainda que este levantamento tenha nascido pela vontade de inventariar a produção arquitectónica 
moderna em Portugal, não é possível relaciona-la com o movimento moderno internacional 
uma vez que o século XX português se caracteriza pela sua especificidade própria. “Parecia pois 
redutor limitar a arquitectura do século XX à produção ortodoxamente moderna, quando é 
sabida a qualidade de muita da produção de carácter mais regional ou mesmo monumental.” 
(Costa, 2004: 11) Quando tratamos de monumentos, o valor de antiguidade é aquele que é 
percepcionado de imediato. Revela-se ao primeiro contacto exactamente pelo seu aspecto não 
moderno. Mas para que a condição de “novo e moderno” da arquitectura portuguesa do século 
XX permaneça, é vital que haja uma manutenção e actualização permanente das características 
da sua imagem.
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[005] Salazar e as Obras Públicas. Da direita para a esquerda: Prof. Eng. 
Edgar Cardoso – o autor do projecto da ponte de Santa Clara em Coimbra, 
o Eng. Couvreur, António de Oliveira Salazar, o Eng. José Frederico Ulrich 
– Ministro das Obras Públicas e o seu avô.
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A DICOTOMIA DA ARQUITECTURA MODERNA PORTUGUESA

Em meados de 1900, aquilo que predominava na arquitectura portuguesa eram os modelos 
franceses, mais precisamente o gosto Beaux-Arts. O que contribuiu para isso? O facto de inúmeros 
arquitectos portugueses emigrarem para França, para a École des Beaux-Arts, trazendo esses 
modelos consigo e reinterpretando-os na arquitectura portuguesa, como é o caso do arquitecto 
José Marques da Silva e do arquitecto Ventura Terra. O surgimento de uma nova massa de 
arquitectos vai contribuir para a implementação da linguagem moderna e, acima de tudo, vão-se 
tornar preponderantes no que diz respeito à realização das Exposições Internacionais. São eles 
Cristino da Silva, Carlos Ramos, Cottinelli Telmo, Pardal Monteiro, Jorge Segurado e Veloso 
dos Reis Camelo, recentemente licenciados na Escola de Belas Artes de Lisboa e interessados nas 
vanguardas internacionais que estariam prestes a expandir-se. Recorriam a várias viagens de 
estudo, principalmente na Europa, trazendo para Portugal ideais e conceitos que viriam a surgir, 
e nos quais acreditavam e defendiam. 

É no início do século XX que surgem as primeiras obras modernistas portuguesas4, contudo, 
a produção arquitectónica ainda estava pouco desenvolvida relativamente àquilo que era 
produzido nos países pioneiros da Revolução Industrial. A introdução do betão armado na 
arquitectura portuguesa começava a crescer moderadamente, acima de tudo pelas suas vantagens 
a nível económico, de resistência ao fogo, como também pela capacidade em aguentar grandes 
sobrecargas e em criar amplos espaços. O uso integral do betão armado será apenas na década 
seguinte, uma vez que os arquitectos não possuíam uma formação evoluída a nível tecnológico, 
o que motivou a sua relutância relativamente ao betão armado. Enquanto que se introduziam os 
modelos internacionais, existiam também autores que defendiam a valorização da identidade 
nacional por meio de uma arquitectura rural e de cariz nacional. É por este propósito que surge 
a imagem de uma “casa portuguesa”. Foi o arquitecto Raul Lino que defendeu este tipo de 
arquitectura, através da sua produção arquitectónica e teórica.  

A arquitectura moderna portuguesa começa a ter expressão a partir da década de 20, quando 
surge o primeiro ciclo do betão armado. (figura 5) Abandonam-se os modelos oitocentistas e 
passam-se a utilizar formas mais geométricas influenciadas na “(...) simplificação formal a que 
as obras europeias do princípio do século obedeciam (...)”. (Gonçalves, 2002: 85) Combinava-se 
o ferro com o novo material, o betão armado, que se propagava rapidamente por ser a melhor 
solução devido às impossibilidades económicas do momento.

“O ano de 1925 é considerado, como sendo o ano de charneira para os arquitetos no que toca ao uso do 
betão armado, obviamente impulsionado, também por outros fatores, tais como jornais, revistas, e outros 
meios de publicidade, bem como, num diferente contexto pela formação parisiense dos arquitetos e a 

4. Os primeiros indícios do funcionalismo racionalista e de inovação tecnológica dão-se nas obras de Ventura Terra 
nos primeiros anos do século XX, nomeadamente nos Liceus Camões, Pedro Nunes e na Maternidade Alfredo da 
Costa. 
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própria dinâmica dos concessionários e locais das empresas de betão internacionais.” (Namora, 2015: 79)

Após a Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais Modernas em Paris, no ano 
de 1925, os arquitectos portugueses tendem a assumir e a evidenciar o betão armado nos seus 
projectos, uma vez que o material cativou aqueles que lá estiveram presentes. Permitiu-lhes um 
contacto com as grandes singularidades arquitectónicas e com as obras mais vanguardistas.
Denominada de Arts Décoratifs, a exposição revelou os mais recentes princípios arquitectónicos 
do Movimento Moderno, os elementos decorativos que retratavam o gosto parisiense e com isto, 
surge uma nova expressão e o gosto Art Déco. Esta “injecção criativa” (Namora, 2015: 81) vai 
influenciar os futuros projectos que os arquitectos irão conceber.

Ana Tostões entende que este período da produção arquitectónica, referente aos anos vinte e 
trinta se deve designar por Modernista, uma vez que está repleto de conceitos estilísticos. A 
utilização e exploração do betão armado não era integral, uma vez que devido a factores 
económicos, era apenas utilizado em elementos horizontais, lajes, “(...) recorrendo-se ainda, nos 
suportes verticais, a paredes portantes de alvenaria onde se integravam vigas de betão armado 
para realizar aberturas mais amplas.” (Tostões, 2015a: 582) Assim, o sistema construtivo apoiado 
no betão armado começava a ser utilizado e reconhecido como um feito cultural pelos arquitectos.

Ainda que nos seus primeiros anos, o regime do Estado Novo não tenha promovido um grande 
número de obras de arquitectura representativas para a consolidação da sua estrutura económica 
e política, a década de 30 é conhecida como a década de ouro das obras públicas. Isto porque, com 
a instauração do Estado Novo em 1933, o investimento na construção aumenta para se criar uma 
imagem arquitectónica que celebrasse o nosso país. Para isso, António Ferro e Duarte Pacheco, 
na época Ministro das Obras Públicas e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, convidam 
um grupo de novos arquitectos5  com vista à modernização do país, incentivando a exploração do 
betão armado e dos princípios de composição contemporâneos nas construções de grandes obras 
públicas. Ainda que Duarte Pacheco reconhecesse e impulsionasse o modernismo racionalista 
internacional, realizado nos anos seguintes, não conseguirá alcançar a Reforma das Obras 
Públicas e o planeamento da capital. Assim, a sua vontade de progresso e de desenvolvimento 
através da inovação técnica, de estruturas arrojadas e da expressão estética representada com a 
verdade dos materiais, não será cumprida.

A encomenda pública e a monumentalidade que o Regime exigia, não deixava espaço para a 
aplicação dos princípios internacionais do Movimento Moderno. Assim, durante os anos 
trinta, não existiu uma ligação coesa entre o conservadorismo tradicional imposto pela cultura 
arquitectónica que o Estado Novo desejava, e pela expressão formal maioritariamente utilizada 
pelos arquitectos portugueses que seguiam o Movimento Moderno europeu e que tinham a 
vontade de projectar com um “espírito moderno”. Assim, o modernismo foi um estilo que tentou 

5. Foram convidados Cristino da Silva, Rogério de Azevedo, Cassiano Branco, Pardal Monteiro e Jorge Segurado, 
tidos como os arquitectos mais conceituados do momento.
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sustentar o conjunto de imagens que o Estado Novo pretendia implantar. A ditadura do Estado 
Novo, interessada numa renovação simbólica, não só utilizou a arquitectura como ferramenta 
para afirmar o seu poder, como permitiu que os arquitectos construíssem os mais importantes 
equipamentos públicos modernistas.

As ditaduras alemã e italiana simbolizaram um modelo de representação a ser seguido por 
Portugal, ainda que hajam diferenças no campo económico e cultural. O desejo de progresso 
que o governo de Salazar implementara, teria uma vertente maioritariamente ruralista, uma 
vez que “(...) no período que vai até 1943, as verbas principais estão consignadas às rubricas 
hidráulica agrícola, irrigação e povoamento interior e melhoramento rurais...” (Fernandez, 1988: 
16) Com o contínuo desejo de se afirmar, o Poder procura a sua imagem arquitectónica inicial a 
partir dos arquitectos mais novos. Daqui nascem obras como o Capitólio6  de Cristino da Silva, 
a Garagem do Comércio de Rogério de Azevedo, o Pavilhão do Rádio7  de Carlos Ramos e o 
Instituto Superior Técnico8  de Pardal Monteiro.

Enquanto que em Lisboa se acumulavam os grandes investimentos públicos, no Porto era 
a encomenda privada que dominava. O distanciamento do Porto relativamente à capital, 
possibilitou uma liberdade de criação aos arquitectos portuenses, uma vez que não sofriam a 
influência das iniciativas oficiais. Será a primeira geração de arquitectos modernistas9 que irá 
dispor de um cargo oficial e de significativas encomendas do Governo na capital e nos pavilhões 
nacionais nas exposições internacionais. Além disso, irá explorar as capacidades do betão armado 
mesmo com a sua formação revivalista e eclética. Este grupo de arquitectos aposta na renovação 
da sua linguagem, mas não incluem os princípios do estilo internacional que “(...) direccionou 
o seu enfoque para o problema da habitação, para as questões urbanas, e finalmente para o 
entendimento da arquitectura como condensador social.” (Tostões, s.d.: 10) As participações de 
Portugal nas exposições de Paris em 1937, e de Nova Iorque e São Francisco em 1939, demonstram 
uma arquitectura que representava a história de Portugal através da reprodução de elementos e 
personagens relevantes da identidade nacional. 

6. O Cine-Teatro marcou a ruptura com o formalismo que até aí existia. A forma é justificada através da função. 
Os materiais são aplicados tal como são, sem qualquer tipo de máscara. “Invoca-se a funcionalidade como razão 
da utilidade dos usos, da finalidade das coisas, da objectividade do que é essencial.” (Tostões, 2015a: 583) Assim, 
o betão armado permitia a criação de um programa único, cuja expressão assentava entre o gosto Art Déco e um 
racionalismo puro que se encontrava no estilo internacional do Movimento Moderno. Cristino da Silva afirma que é 
devido aos novos materiais, principalmente ao betão armado, que a arquitectura moderna nasce.
7. O Pavilhão do Rádio “(...) denuncia o funcionalismo e o racionalismo dos novos princípios: volume unitário 
definido por superfícies lisas e cobertura plana, com total ausência de decoração. Programa e função conjugavam-se 
com as novas técnicas de construção que decorriam das exigências anti-radioactivas para uma necessária definição 
internacionalista. Paredes e lajes foram realizadas em diversas camadas de cimento, chumbo e cortiça que só uma 
estrutura em betão armado poderia suportar.” (Tostões, s.d.: 12)
8. A linguagem sobrepõe-se à estética, reproduzindo e afirmando o modelo racionalista defendido por Walter 
Gropius. Foi a primeira grande obra pública modernista do Estado Novo, que adoptou um sistema construtivo 
baseado numa estrutura total de betão armado.
9. A primeira geração de modernistas é composta por arquitectos nascidos entre 1896 e 1898, nomeadamente Pardal 
Monteiro, Cristino da Silva, Carlos Ramos, Cottinelli Telmo, Cassiano Branco, Jorge Segurado, Rogério de Azevedo, 
entre outros.
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[006] Página 11 da revista Panorama, número 1 do 1.º ano (1941).
[007] Artigo da revista Panorama referente à Exposição do Mundo Português, página 15.
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Mais tarde, assistiremos a uma mudança na linguagem arquitectónica, marcada pela era 
Salazarista. Para isso, o regime “recruta” os arquitectos mais prestigiados para colaborarem 
numa afirmação da linguagem nacionalista. Alguns arquitectos, como Keil do Amaral, não 
se reviam nos valores impostos pela ideologia dominante e, porque defendiam a democracia, 
tentaram combinar a linguagem imposta pelo Governo, com a modernidade e com as raízes 
características da arquitectura tradicional portuguesa:

“(...) com o final da década estavam praticamente fechadas quaisquer possibilidades de continuidade para 
este “efémero” ciclo modernista, cujo internacionalismo se mostrava cada vez mais incompatível com o 
crescente nacionalismo que não se limitava já aos grupos de pressão e que passara a fazer parte do discurso 
oficial de Salazar, Duarte Pacheco e António Ferro. O Liceu de Beja juntamente com a Igreja de Fátima 
constituíram pedra de toque das campanhas reaccionárias contra a arquitectura moderna e a favor de um 
‘portuguesismo’.” (Tostões, s.d.: 15)

Nesta altura, a Guerra Civil Espanhola chegava ao fim e iniciava-se a II Guerra Mundial 
(1939). Com a consolidação do governo português, e estando Portugal numa situação favorável 
internacionalmente, esclarecem-se e afirmam-se os valores estéticos que melhor se identificam 
com o regime. O percurso da arquitectura será, a partir deste momento, traçado pelo Regime. 
A grande experiência que marcou o final da década de 30, foi a Exposição do Mundo Português  
10principalmente pela monumentalidade e porque viria a constituir o centro da Comemoração 
dos Centenários11. Mais uma vez, a este “pólo de atracção” estão relacionados os arquitectos mais 
próximos do regime e responsáveis pelas encomendas públicas (Carlos Ramos, Cottinelli Telmo, 
Jorge Segurado, Cristino da Silva e Raul Lino) que culminam a arquitectura nacional numa só 
representação síntese, pensada por portugueses, para portugueses. Nesta obra de grande impacto, 
evidenciam-se os valores da monumentalidade, os atributos de carácter histórico nos elementos 
arquitectónicos utilizados, e uma reconstituição das aldeias portuguesas com o objectivo de 
exaltar a ruralidade. (figuras 6 e 7)

No início dos anos quarenta, a publicação da revista Panorama vem fortalecer as principais 
iniciativas do Regime, e cujo artigo de Raul Lino se opõe às vanguardas europeias: “Alguns dos 
artistas italianos - certamente os mais interessantes - souberam inspirar-se na arquitectura da 

10. O tema da exposição, montada em Belém em 1940, centra-se na exaltação dos Descobrimentos e surge como 
uma propaganda do Regime. “Ao evocar-se agora a epopeia marítima, puxa-se pelo orgulho nacional, mostrando aos 
visitantes estrangeiros que o Império Colonial Português é um oásis de paz num mundo em guerra.” (Raimundo, 215: 
291) Aquilo que se esperava ser uma exposição universal, acabou por não o ser, tendo em conta que foi o Brasil o único 
país convidado. Além disso, os edifícios foram construídos com materiais efémeros para que no final da exposição 
fossem demolidos, resultando num retrocesso a nível construtivo uma vez que não existiu nenhuma relação entre a 
estrutura e a expressão das obras. Todavia, a passagem de um ciclone em Lisboa antecipou a sua destruição. Aquilo 
que resta actualmente é uma réplica do Padrão dos Descobrimentos, “(...) a Praça do Império; a fonte luminosa e o 
pavimento em calçada portuguesa da Praça Afonso de Albuquerque; o monumento ao Infante D. Henrique, (...); o 
Espelho de Água e o edifício que acolhe o Museu de Arte Popular.” (idem, 299)
11. A Comemoração dos Centenários constituiu uma afirmação do Poder e uma celebração política e ideológica. 
Proporcionava condições ímpares para que o regime divulgasse a sua já conseguida estabilização. Incluía a Exposição 
do Mundo Português, como também outras intervenções cujos modelos variavam entre padrões alemães e italianos. 
Foi Alberto Oliveira, diplomata português, que a Fevereiro de 1929 lança a ideia da criação desta Comemoração, 
referentes à Fundação e Restauração do país.
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[008] Escola feminina em Beja, 1.ª Fase do Plano dos Centenários.
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antiga Roma (...) Ao pé desta produção séria e vital, as tentativas Corbusierescas reduzem-se 
ao seu verdadeiro significado de feira oportunista, (...)”. (Fernandez, 1988: 33) De um modo 
paralelo, vão sendo realizadas algumas obras dispersas de natureza popular e tradicional, que 
têm igualmente importância e contribuem para a formação de outra imagem arquitectónica até 
à metade do século XX.

Exemplo disso é o caso do Portugal dos Pequenitos12, os projectos para as Escolas dos Centenários13  
(figura 8) e as pousadas14. É nesta altura, que Januário desenvolve em parceria com Rogério de 
Azevedo, os projectos para três pousadas do SPN (Secretariado da Propaganda Nacional). A 
qualidade global das pousadas demonstra um olhar atento sobre a articulação de espaços e o uso 
correcto de materiais locais. Este carácter da obra  permanece também no Mercado de ovar e no 
edifício da UEP (União Eléctrica Portuguesa).

No entanto, a qualidade destas construções é superior àquelas que haviam sido projectadas 
de acordo com os códigos do Movimento Moderno na década anterior. As primeiras obras 
modernistas portuguesas aplicavam erradamente os sistemas construtivos, como por exemplo 
os terraços mal isolados e vãos desadequados ao clima meridional. Nos anos quarenta já existe 
uma adaptação dos edifícios ao clima e um maior cuidado nas condições de conservação. Não 
nos esqueçamos que, à época, o sistema de construção era ainda primitivo e com uma mão-
de-obra barata e pobre. De um modo geral, a arquitectura portuense dos princípios dos anos 
quarenta variava entre dois tipos de linguagem dependendo do cliente ou das suas capacidades 
económicas. A II Guerra Mundial trouxe também o aumento do custo dos materiais e portanto, 
esses não serão usados com grande regularidade. Assim, muitas obras desta época vão adoptar 
modelos decorrentes do início dos anos trinta. No entanto, e contrariamente à época anterior, o 
custo de mão-de-obra é mínimo e portanto, o trabalho manual e minucioso é aprofundado.

Keil do Amaral, a par com Arménio Losa e Viana de Lima, dispõem de uma convicção política 
que se distancia do regime. O arquitecto Keil do Amaral rejeita as correntes internacionais 
modernistas, e edita em 1943 o livro “A moderna Arquitectura Holandesa”, onde apela à 
autenticidade como elemento de garantia para o progresso. No mesmo ano, o Poder perde uma 
das figuras mais importantes, com a morte de Duarte Pacheco, principalmente numa altura em 
que as condições sociais e políticas estão prestes a transformar-se devido ao desenvolvimento da 
guerra. Na metade da década de quarenta, começa a surgir um modernismo sem ornamentação, 
mais racional e purista, que se aproximava dos fundamentos do Estilo Internacional. Exemplo 

12. Obra de 1941, projectada por Cassiano Branco, tentará reproduzir à escala de um brinquedo, um país mítico com 
diversas regiões representadas, integrando também as colónias.
13. Estes projectos realizados por Rogério de Azevedo são caracterizados pelos elementos nacionalistas que exaltam 
os valores da cultura e da história da pátria. (Nápoles, 2014)
14. As pousadas vão também adoptar um modelo, nomeadamente através dos seus volumes, a articulação dos espaços, 
a escala e o uso de materiais locais, mas acima de tudo, pela sua cuidada inserção na paisagem. “(...) nelas se usará, 
em especial no que respeita a elementos de pormenor, toda uma gama de símbolos que se assumem como expressão 
de portuguesismo: corações abertos nas portadas de madeira, ferragens de desenho caprichoso nas caixilharias ou 
marcando decorativamente pontos importantes dos volumes, revestimentos com telha, etc.” (Fernandez, 1988: 35)
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[009] Edifício Rialto, do arquitecto Rogério de Azevedo, o primeiro arranha-
céus da cidade do Porto, durante a sua construção.
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disso são as obras de Viana de Lima e de Rogério de Azevedo (Edifício Rialto15). Esta arquitectura 
também se reflectia no ensino da Escola do Porto16, que era influenciada pela tecnologia e 
racionalismo da arquitectura francesa.

É neste período que Carlos Ramos e a Escola serão determinantes, levando a cabo debates 
culturais que se vão afirmando na cidade portuense. Terminada a II Guerra Mundial, o regime 
encontrar-se-à numa situação de isolamento internacional constante. “Orgulhosamente sós”, 
confessaria Salazar, enquanto o Estado se vai continuamente fechando, reforçando os seus 
princípios e as suas posições. Contudo, a resposta às constantes pressões económicas estará na 
construção de várias barragens, onde Januário Godinho terá um papel activo e determinante. Na 
Europa, existiam graves problemas em realojar a população afectada pelos bombardeamentos, e 
na realização de sectores produtivos relacionados com a construção civil. Assim, eram necessárias 
propostas rápidas e eficientes, a fim de acolher o maior número de pessoas, correspondendo às 
suas necessidades e reconstruir a vida comunitária. Esta agitação internacional vai-se reflectir 
no nosso país. Os arquitectos desejam maior liberdade, e uma possibilidade de mais informação. 
Na altura já não era possível manter o isolamento que o Regime tinha imposto à população. 
Começa-se então, a ter acesso a viagens, a livros e por conseguinte, a novos modelos e a uma 
consciência dos novos problemas e possibilidades de soluções diferentes. O Poder continua a 
intervir maioritariamente em Lisboa, prevalecendo a arquitectura do Regime.

“Só no final da década de 40, numa situação de forte politização de sinal democrático, é integrada entre nós a 
componente ideológica ou o terceiro vector operativo do Movimento Moderno. A afirmação da arquitectura 
moderna transformava-se em problema político. Passava pela resolução do problema da habitação e 
estendia-se ao desenho da cidade, ao ordenamento do território.” (Tostões, 2015a: 580)

Promovem-se algumas iniciativas de alojamento, nomeadamente relativas às Casas de Renda 
Económica17, às Casas para Famílias Pobres, Casas dos Pescadores e Casais Agrícolas18. 

15. Este projecto nasce em virtude do café Rialto de Artur Andrade, que era um espaço de encontro entre artistas e 
arquitectos portugueses, que não se identificavam com a conduta do Regime de Salazar. Foi, segundo os profissionais, 
o primeiro “arranha-céus” a ser construído na cidade do Porto. (figura 9)
16. Além disso, a Escola do Porto inspira-se também nos modelos teóricos dos CIAM (Congressos Internacionais de 
Arquitectura Moderna) e em Le Corbusier. Esta influência está presente na bolsa do Pescado de Januário Godinho.
17. “Se o modelo da casa unifamiliar campesina é assegurado pelo regime, desde 1933 até 1972, através do programa 
das Casas Económicas, a partir de 1945 irá passar a coexistir com o programa das Casas de Renda Económica, que 
vai permitir outros tipos arquitectónicos, em especial o edifício de habitação colectiva em altura.” (Ramos, 2015: 92)
18. “A resposta à carência de casa das classes desfavorecidas, dos operários, camponeses e pescadores, é muito 
limitada, encontrando alguma acção em programas como o das Casas Desmontáveis (1938, destinado a desalojados 
de bairros insalubres a demolir) e o das Casas para Famílias Pobres (1945, vocacionado para desalojados por trabalhos 
de urbanização) ou ainda através das Casas do Povo (1933), da Junta de Colonização Interna (1936) e das Casas dos 
Pescadores (1937), (...)”. (idem, ibidem)
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[010] Alguns membros da ODAM portuense na abertura de uma exposição 
no Ateneu Comercial do Porto a 14 de Junho de 1951.
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Contudo, os problemas de habitação nos grandes centros urbanos não diminuem, pelo contrário, 
crescem de uma forma exponencial. Enquanto isso, os arquitectos procuram aplicar novos 
conteúdos referentes ao Estilo Internacional, tanto na capital como no Porto. As experiências 
modernas em Lisboa centram-se na habitação colectiva económica de iniciativa municipal, 
nomeadamente no Bairro de Alvalade (1945). O betão armado estabeleceu-se como matéria e 
suporte técnico da construção destes edifícios. Neste período surge uma mudança de paradigma, 
que marca o início de uma nova época - a das infra-estruturas industriais. Despoletada pela morte 
de Duarte Pacheco, o clima de contestação por parte dos arquitectos começa a crescer, e resulta 
em quatro momentos de charneira da arquitectura portuguesa: o I Congresso dos Arquitectos, a 
revista Arquitectura, o Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa e a participação portuguesa 
no X CIAM (figura 10). As associações formadas por arquitectos que procuram promover a 
arquitectura moderna serão também fundamentais no período que se segue. 

A IDADE MAIOR E O REENCONTRO COM A MODERNIDADE

Tendo em vista o panorama nacional, começam a surgir diversos grupos apoiantes das doutrinas 
racionalistas europeias e brasileiras, nomeadamente a ODAM19 (Organização dos Arquitectos 
Modernos) e o ICAT (Iniciativas Culturais de Arte e Técnica). Embora formados no Porto e em 
Lisboa respectivamente, os dois grupos defendiam posições semelhantes, sendo que na ODAM 
prevaleciam as matérias ligadas à estética e à forma arquitectónica.

“A renovada esperança dos que acreditam e lutam pelo progresso faz recrudescer os movimentos de opinião; 
a oposição tenta a via legal organizando-se em torno do MUD [Movimento de Unidade Democrática] ao 
qual aderem numerosos intelectuais e amplas camadas de jovens e estudantes. Surge, naturalmente, um 
maior inconformismo nos que pugnam por uma arquitectura moderna.” (Fernandez, 1988: 46)

Januário Godinho participou em exposições realizadas pela ODAM, ainda que não tivesse 
integrado a organização por se considerar independente e rejeitou dessa forma, escolas e 
tendências.20 Daqui nascem uma série de publicações de textos e livros, que demonstram 
projectos modernos nacionais e internacionais, importantes para a renovação da produção 
teórica: a revista Arquitectura21, “Arquitectura e Vida”, o “O Problema da Casa Portuguesa”22 de 
Fernando Távora.

19. Criada em 1947 por um grupo de arquitectos do Porto que se revêem nas ideias dos CIAM e que defendiam um 
percurso distinto da arquitectura portuguesa. Entre eles, Agostinho Ricca, Viana de Lima, Arménio Losa, Cassiano 
Barbosa, Artur Andrade, Mário Bonito, João Carlos Loureiro, Octávio Lixa Filgueiras e Fernando Távora. A formação 
teórica dos arquitectos do Porto começa a ganhar peso, e estes serão os protagonistas das gerações seguintes.
20. “Participa na Exposição ODAM (1951), contudo não se identifica com o grupo de arquitectos da Organização que 
surge, no Porto, em 1947 e que viam, fundamentalmente, nas ideias dos CIAM (...) o caminho a seguir. Distancia-se 
conscientemente do racionalismo europeu “purista” e “funcionalista”. ” (Sales, 2014: 35)
21. A revista irá publicar entre Fevereiro de 1948 e Agosto de 1949, a Carta de Atenas traduzida em português.
22. Fernando Távora alerta para a necessidade de relacionar a produção arquitectónica com a realidade portuguesa.
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[011] Keil do Amaral no Congresso Nacional de Arquitectos em 1948.
[012] O grupo de participantes do I Congresso Nacional de Arquitectos.
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Ao mesmo tempo, em Lisboa, Keil do Amaral escrevia um artigo intitulado de “Uma iniciativa 
necessária”, apelando à realização de um estudo sobre a arquitectura popular portuguesa.

De um modo geral, estas iniciativas e as ideias de progresso que a corrente internacional trazia, 
vão culminar num ponto de viragem do panorama nacional que será o I Congresso Nacional 
de Arquitectos23, que ocorreu a 28 de Maio de 1948. (figuras 11 e 12) Houve uma massiva 
participação das novas gerações de arquitectos, principalmente dos portuenses que formavam a 
ODAM. A sua nova forma de pensar a arquitectura contribuiu para que este Congresso marcasse 
o início de um novo período para a arquitectura portuguesa do século XX, e para que tivesse 
imediatas consequências no desenvolvimento da produção arquitectónica e urbanística das 
décadas seguintes. Ainda que os intervenientes estivessem ligados ao Poder, não deixaram de 
marcar as suas posições como é o caso de Pardal Monteiro que afirma ser importante corrigir 
algumas noções falsas sobre a arquitectura e apelar à liberdade de criação individual e concepção 
artística do arquitecto. Além disso, Cottinelli Telmo no seu discurso anuncia que a arquitectura 
portuguesa não pode continuar a ser uma “imitação de elementos decorativos do passado”. 

Além disso, os textos apresentados não foram sujeitos a censura, o que se tornou num grande 
feito para os arquitectos e garantiu uma certa liberdade para o tratamento de diversos assuntos. 

“Ali se reuniram os representantes das mais variadas correntes da Arquitectura, alguns mestres 
consagrados das Escolas de Belas Artes, Arquitectos de diversos organismos oficiais, nomes representativos 
da Arquitectura Moderna de Lisboa e Porto, muitos já consagrados por valiosas realizações.” (Fernandez, 
1988: 60) 

Neste momento, caracterizado pelo alvoroço cultural do fim da guerra e pela esperança do 
término do fascismo, o Congresso foi um elemento fundamental para a arquitectura portuguesa. 
É a nova geração, de radicais e modernos que no plano prático e teórico vai compreender os 
três vectores do Movimento Moderno relativamente aos modelos ortodoxos pré-instalados. 
“Para além da actualização da matriz construtiva e formal baseada nas conquistas estruturais 
entretanto operadas no domínio do betão armado, os arquitectos modernos do pós-guerra 
passam a reivindicar a arquitectura como condensador social.” (Tostões, 2015a: 580)

Parte-se então para uma consciencialização da responsabilidade social no que diz respeito 
à produção arquitectónica. Além disso, a importância recai também na questão da escala do 
edifício no contexto em que está inserido, e não como objecto isolado. Contrariamente ao 
publicado na Carta de Atenas, o tema do Congresso aborda o direito à escala da cidade e do 
território. Segundo a Carta de Atenas, a sociedade conseguia viver de forma alegre e optimista, 
seguindo o seu dogma das quatro funções vitais. 

23. A par do Congresso dá-se também a Exposição de Obras Públicas e o Congresso dos Engenheiros. A Comissão 
Executiva do Congresso era composta por Cottinelli Telmo, Paulo Cunha, Faria da Costa, Pardal Monteiro e Jacobetty 
Rosa.
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[013] Recorte da publicação do Diário de Notícias de Junho de 1948.
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Neste Congresso, diversos arquitectos expressaram as suas opiniões, ainda que divergentes. Keil 
do Amaral, por exemplo, questiona a estrutura do ensino da arquitectura. De outro modo, Mário 
Bonito ressalta a importância de rever os conceitos de tradição e regionalismo. Arménio Losa 
defende a criação de indústrias para a produção em grande série de elementos-tipo. Todavia, 
Viana de Lima alerta para os problemas da habitação social, e propõe a substituição das ilhas 
insalubres por unidades de habitação, com a aplicação dos princípios da Carta de Atenas. 
Salienta-se, assim, a necessidade de perceber os problemas da habitação portuguesa através de 
um Inquérito. “Verifica-se, pois, uma generalizada contestação dos valores nacionais tal como 
os entendem os governantes e põe-se a nu a realidade das condições de alojamento de uma 
ampla camada da população.” (Fernandez, 1988: 63) Januário Godinho participou também no 
Congresso de 1948, no qual integrava a equipa da redacção. 

É principalmente no pós-Congresso, que são retomadas as noções modernistas de uma forma 
mais radical, e neste caso, com a utilização dos materiais modernos e das estruturas ousadas 
idealizadas pelos engenheiros. Assim, dá-se uma afirmação moderna e inicia-se o segundo ciclo 
do betão, onde se priorizam as infra-estruturas: barragens, estradas, portos, viadutos, aeroportos 
e silos, contrariamente ao que se havia sucedido anteriormente com as grandes obras públicas 
do regime. Contudo, neste ciclo destacam-se principalmente as grandes obras de engenharia - as 
barragens. Em meados de 1947 já se efectuavam cálculos de estruturas para barragens abóbada 
e pontes suspensas, para o aproveitamento Hidroeléctrico do Cávado (HICA), projecto que 
será da responsabilidade de Januário Godinho. A encomenda do arquitecto permite-lhe ter um 
conhecimento técnico muito apurado, e que não estava ao alcance da maioria dos arquitectos 
da época. Com esta obra, teve a “felicidade” de trabalhar com o betão e perceber as suas 
potencialidades.

Neste contexto, moderniza-se o ensino da engenharia, contrariamente ao da arquitectura que 
continuava esquecido. Na segunda metade do século XX, o betão armado já fazia parte de todos 
os campos da construção civil.24  O betão começa-se a propagar rapidamente, resultando na 
redução das construções em alvenaria, aço e madeira e no reaparecimento do betão pré-esforçado. 
“A influência da moderna arquitectura brasileira será determinante quer na adopção de uma 
estética quer dos respectivos sistemas construtivos dirigidos para equilibrar climaticamente 
construções integradas em ambientes meridionais.” (Tostões, s.d.: 17)

Desta forma, pretende-se uma aproximação da construção portuguesa à industrialização e a 
estruturas mais complexas. Posto isto, o ensino e a produção arquitectónica portuguesa vão 
seguir os princípios formais e funcionais da Carta de Atenas de 1932. Ainda que hajam alguns 
apelos, por parte de alguns arquitectos que estavam de acordo com o regime autoritário, de 
defender uma arquitectura evidentemente nacional, ou afirmar que a standardização traria 

24. O betão armado possibilitou construções cada vez mais singulares e, “(...) ao mesmo tempo, permitiu que ao 
longo dos anos 50 fosse operada, na construção corrente de habitação, uma tendencial normalização dos processos 
construtivos.” (Tostões, s.d.: 19)
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[014] Central de Salamonde de Januário Godinho. 
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monotonia e desrespeito pelo valor humano, não serão ouvidos. Assim, o êxito do Congresso 
permitiu a consolidação da classe dos arquitectos e da arquitectura moderna em Portugal.

“Embora a implantação dos chamados arquitectos modernos comece a ser uma realidade que vem 
marcando a modificação do gosto e alterando alguns pressupostos nas formulações correntes dos projectos, 
como resultado da evolução dos hábitos de vida e das possibilidades técnicas, a actividade profissional dos 
que continuam a manifestar-se favoráveis aos padrões tradicionais merecerá ainda a especial preferência 
das autoridades políticas.” (Fernandez, 1988: 65)

Keil do Amaral será eleito, em 1949, para o cargo de presidente do SNA (Sindicato Nacional dos 
Arquitectos), todavia, apenas o desempenhará por poucos meses uma vez que a PIDE (Polícia 
Internacional e de Defesa do Estado) o impedirá de continuar a exercê-lo. Desta forma, a década 
de cinquenta é assinalada pela sua ruptura, mas também pela viragem que vai simbolizar. Os 
arquitectos optam pelos ideais do Movimento Moderno, relacionados com a Carta de Atenas e Le 
Corbusier, em detrimento da ideologia imposta pelo regime, como é o caso do Português Suave e 
da Casa Portuguesa25. Assim, tal como no contexto internacional, o Movimento Moderno é uma 
representação das modificações que a cultura e a sociedade sofreram.

Surgem duas ideologias diferentes na arquitectura portuguesa, uma ligada ao Movimento 
Moderno e outra organicista. Aqueles mais próximos dos princípios da Carta de Atenas são 
precisamente os arquitectos mais velhos, como Cassiano Barbosa e Arménio Losa. Por outro 
lado, os recém-formados, neste caso Nuno Teotónio Pereira e Fernando Távora, adoptam um 
pensamento organicista, adequado ao local e ao tempo e à relação entre o habitante e a casa. 
Fernando Távora retoma a valorização da tradição popular na arquitectura moderna, iniciada 
por Raul Lino, ainda que numa outra dimensão. 

Os resultados do Inquérito trouxeram uma contribuição para a reinterpretação do Movimento 
Moderno Internacional, e expõem a importância de compreender os elementos do vernáculo 
português, uma vez que a arquitectura nacional tem as suas especificidades e se insere numa 
realidade diferente. Desta forma, os arquitectos portugueses começam a valorizar a relação 
entre a obra e o lugar, a sua cultura, as condições sociais e económicas, e o contacto entre o 
espaço e o seu habitante. (figura 14) Ainda que os seus colegas da primeira geração seguissem 
o modelo internacional da Carta de Atenas, Januário Godinho produzia obras como a Casa 
Afonso Barbosa e a Pousada de Salamonde, que questionam a “(...) linguagem do moderno, 
puro e fundamentalista, e do pitoresco, agora patrocinado oficialmente, configurando uma 
‘arquitectura débil’, (...) e da diversidade dos tempos.” (Ramos, 2015: 90) O arquitecto sempre 
expressou a sua linguagem pessoal, caracterizada pela relação e contextualização com o sítio e o 
ambiente natural, com um grande e inteligente domínio dos materiais tradicionais e das técnicas 
construtivas. 

25. “A Casa Portuguesa, na sua raiz, traduz uma posição intelectual oitocentista, formulada e partilhada pelos homens 
de letras que, ao questionarem-se sobre a sua identidade, procuravam, por todos os meios, exprimir um sentimento 
de portugalidade.” (Ramos, 2015: 33)
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O arquitecto afasta-se de todo o contexto internacional para desenvolver uma aproximação ao 
regionalismo e recorrendo ao organicismo, acabando por enriquecer os seus projectos com “(...) 
uma sensibilidade à rusticidade da paisagem.” (Tostões, 2015a: 443)

É neste período, que o papel da 3.ª geração de arquitectos portugueses será fundamental, uma vez 
que alertam para diversos factores como a importância da memória, da relação entre o projecto e 
o seu contexto, da crise de linguagens proveniente do enfraquecimento do modelo internacional, 
da necessidade de voltar a existir uma ideia de cidade e da mudança da forma como o habitante 
é entendido. Recua-se um pouco à arquitectura dos finais da década de trinta, para deste modo, 
encontrar uma simbiose entre os conceitos modernos e tradicionais: “(...) com as contribuições 
de cada um dos contextos, culturas e identidades, com a sua tradição, a sua cultura do espaço, as 
suas disponibilidades materiais, o seu desenvolvimento tecnológico e a sua capacidade criativa.” 
(idem: 440) A função que a memória deveria desempenhar na arquitectura era cada vez mais 
discutida, e cada vez mais era fundamental. O querer voltar a trazer de novo um modo “presente” 
à arquitectura, era cada vez maior. Dado que o Movimento Moderno priorizou o novo em vez 
da tradição, chegando em algumas ocasiões, ao extremo da  tábua rasa, foi como se o passado 
deixasse de existir e o futuro fosse algo pré-estabelecido. Por esse motivo, o papel da história no 
Movimento Moderno acaba por ter o seu lado vulnerável e ambíguo.

Deste modo, os autores mais críticos sentem a necessidade de rever todo o percurso da arquitectura. 
Passa então a existir “Uma procura de autenticidade, de fixação no tempo e na história, (...) 
denunciando a preocupação de tornar possível a integração da modernidade na tradição.” (idem, 
441) No fundo, aquilo que se pretendia era perceber a arquitectura através de um olhar crítico, 
e não apenas obedecer aos princípios do Movimento Moderno internacional. Para além de 
compreenderem as contradições que estavam implícitas na crise do Estilo Internacional, existe 
um retorno aos valores presentes na Casa Portuguesa, numa comunhão entre modernidade e 
regionalismo. 

“Keil refutava categoricamente a necessidade de uma constante invenção formal e, nesse sentido, 
defendia uma linha de continuidade baseada na simplicidade dos meios, na relação diluída com o sítio e 
o envolvimento, no uso pragmático dos materiais com constantes recorrências aos sistemas tradicionais.” 
(idem, 442)

Por outro lado, os arquitectos da geração seguinte passam o testemunho através da articulação 
entre história e vanguarda, e “(...) aliar às suas convicções assumidamente contemporâneas, 
a busca de uma autenticidade assente na continuidade do sentido da história e da tradição.” 
(idem, ibidem) Desta forma, marcava-se cada vez mais uma oposição aos dogmas do Movimento 
Moderno, em defesa de uma humanização da arquitectura, uma reconciliação com a história, 
estabelecendo um diálogo “(...) entre tradição e futuro, (...) modernidade e história, espaço e 
tempo.” (idem, ibidem)

Recuperam-se valores que foram abandonados pelas vanguardas anteriores à Guerra, como a 
humanização, a expressão dos materiais, a identidade local e o contexto ambiental. Segundo José 



51

Fernando Gonçalves, “(...) a ausência de ruptura cultural e técnica entre a arquitectura portuguesa 
do século XIX e princípios de XX, parece reflectir uma recusa do presente, em função de valores 
mais humanistas que racionalistas.” (Gonçalves, 2002: 14) Aquilo que havia sido proposto no 
Congresso de 1948, tal como a racionalização e a adopção do modelo de Le Corbusier, ia cada vez 
mais desaparecendo e sendo reduzido a uma “autêntica arquitectura da burocracia”. (Manfredo 
Tafuri apud Tostões, 2015a: 444) 

A influência de Corbusier vai começar a desaparecer e a ser trocada pela visão organicista de Frank 
Lloyd Wright em meados dos anos 50, uma grande referência de Januário Godinho. O arquitecto 
chega até a prestar homenagem no ano da sua morte, em 1959 na Escola Superior de Belas Artes 
e no SNA, dizendo: “espaço... jamais limitá-lo... entidade viva e expressão própria... atmosfera 
por vezes quasi transcendente e misteriosa... diluída na imensidão do Mundo que a cerca.” 
(Sales, 2014: 35) Contudo, Portugal não era o único país a querer ultrapassar o Funcionalismo, 
e começam a surgir correntes como o Brutalismo experimentadas pelos Smithsons e o Novo-
Empirismo Nórdico, representativo de Alvar Aalto. Na Escola do Porto estudavam-se alguns 
textos do teórico Bruno Zevi, enquanto que em Lisboa os recém-licenciados desenvolviam a 
revista Arquitectura. 

A terceira geração de arquitectos portugueses questiona e critica a modernidade, não para 
demonstrar as suas fraquezas, mas para fortalecer a continuidade. Retoma o valor da relação 
da obra com o lugar, sem medo da história; enquanto que os modernistas das décadas de 20 
e 30, e os radicais modernos da primeira metade dos anos 50 “(...) sabem tirar estímulo da 
topografia renunciando a uma artificial abstracção.” (Tostões, 2015a: 585) Identificam-se assim, 
com o contexto, história, tradição e o habitante, tanto para dar uma resposta social, como para 
construir uma relação com o mundo. 

Esta vontade de renovação, é também aplicada a nível construtivo, explorando “(...) a expressão 
maciça dos elementos, enfatizando o contraste de materiais, cores e texturas.” (idem, 586) Desta 
forma, os materiais são utilizados sem dogmatismos, expressando a identidade do lugar e das 
suas tradições. O betão passa também a ser utilizado na sua textura original. Esta simbiose entre 
modernidade e tradição, vai conceber uma arquitectura enriquecedora que valoriza o uso, o 
habitante e a identidade cultural. Em meados da década de 50, era utilizada pioneiramente a laje 
fungiforme26, que permitia uma gestão mais livre do espaço em planta: “Um modo aberto de 
encarar materiais e tecnologias vai caracterizar a evolução dos anos 50 que é acompanhada por 
uma crescente importância da abordagem organicista.” (Tostões, s.d.: 22)

Assim, o reencontro com a modernidade dá-se no final da década de 50, quando a maturidade dos 
arquitectos lhes permite encontrar um equilíbrio entre a contemporaneidade, a universalidade, 

26. Exemplo disso é o Bloco das Águas Livres dos arquitectos Nuno Teotónio Pereira e Bartolomeu Costa Cabral. 
Esta obra revela um amadurecimento programático e é formalmente inovadora, afastando-se do nacionalismo e dos 
princípios funcionalistas do Movimento Moderno.
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[015] Alcino Soutinho, José Semide, Jorge Gigante, Rui Pimentel, Fernando 
Távora e Álvaro Siza Vieira numa visita às habitações de renda económica.
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sem nunca esquecer a compreensão da história. Assim, conquistam uma maioridade técnica e 
cultural e permitem que os “verdes anos” evoluam no sentido da maioridade da disciplina de 
arquitectura. Neste momento de charneira, destacam-se dois momentos importantes: a nova 
revista Arquitectura (ver apêndice I) e o trabalho realizado para o Inquérito à Arquitectura 
Regional Portuguesa. (ver apêndice II) Estes dois pontos simbolizam um desejo de “(...) 
ultrapassar os cânones mais mitificados pela historiografia do Movimento Moderno.” (Tostões, 
2015a: 439) Desta forma, Ana Tostões designa o processo de “pesquisa pós-racionalista” por 
entender que existia uma vontade de abandonar o racionalismo extremo que se exercia na era 
da máquina, isto é, no Movimento Moderno. Além disso, respeitava-se acima de tudo a natureza 
do material e a forma como este se adequava a cada situação. Isto é denominado, segundo Ana 
Tostões, de “realismo construtivo”, uma vez que o bom-senso dos arquitectos portugueses 
permitiu que aceitassem e adoptassem, sem qualquer tipo de preconceito, tanto materiais antigos 
como modernos: 

“O Movimento Moderno só é plena e colectivamente assumido pela geração moderna do pós-guerra que 
integra culturalmente a componente social da arquitectura e que assume tecnicamente a racionalidade 
construtiva e modulação estrutural como a génese da forma.” (idem, 581)

DA GERAÇÃO DOS 60 AOS FINAIS DOS ANOS 70

No ano de 1956, era apresentado em Inglaterra um cenário da “Contemporary Portuguese 
Architecture” que demonstrava dois sentidos dominantes da arquitectura portuguesa: o 
internacional, e o regionalista. Isto porque “(...) a arquitectura portuguesa “seguiu até uma certa 
extensão, as tendências modernas”, sem no entanto deixar de “traduzir o carácter e as condições 
do país onde foi criada, de ser verdadeiramente representativa”.” (Tostões, 2015a: 451) Desta 
forma, a crítica começa a ser introduzida na Escola do Porto como tema de final do curso. 
Valoriza-se “(...) a reflexão teórica, a visão histórica e a consciência político-social do arquitecto.” 
(idem, 452) É neste momento que aparece o CODA de Nuno Portas sobre a “Habitação Social, 
proposta para a metodologia da sua arquitectura” e de Pedro Vieira de Almeida, intitulado 
“Ensaio sobre o Espaço da Arquitectura”. Surgem também publicações de várias dissertações 
de concurso para professor de arquitectos.27 Serão traduzidas algumas obras fundamentais da 
arquitectura do século XX como “A Arquitectura Moderna desde a geração dos mestres” de 
Ernesto Nathan Rogers e “Introdução à Arquitectura Moderna”, de J. M. Richards.

Durante a segunda metade dos anos 50, a arquitectura vai sofrendo algumas mudanças, no que diz 
respeito à reintrodução das pousadas e à adopção de uma expressão contemporânea por parte da 
geração mais nova. A década de 60 é o começo de uma crescente modernização que se fundamenta 

27. Temos como exemplos as publicações: “Da organização do Espaço” de Fernando Távora; “O Azulejo” de José 
Carlos Loureiro”; “Da Função Social do Arquitecto” de Octávio Lixa Filgueiras e por fim, “Para uma cidade mais 
humana” de João Andresen.
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no carácter industrial. A cidade vai-se transformando com grandes empreendimentos turísticos 
e edifícios de serviços e a sua escala altera-se. Aposta-se na alta tecnologia, e em edifícios de 
serviços que vão crescer em altura. 

O contacto com a realidade exterior que o Inquérito introduziu, traz uma “(...) tomada de 
consciência da necessidade de conhecimento das realidades sociais das populações para quem 
dirige a operação, começando a falar-se do tema da ‘participação’ (...)”. (Tostões, s.d.: 29) É 
também através da reflexão que o Inquérito impôs, que a obra de Távora começa a ser uma 
referência na Escola do Porto, na arquitectura portuguesa e internacional. Surge então a obra 
de Álvaro Siza, arquitecto sensível que consegue estabelecer um vínculo entre o lugar28 e a obra, 
desenvolvendo um diálogo entre o novo e o existente. As questões da sociologia, especialmente 
da sociologia urbana, vão ser fundamentais para criar uma arquitectura mais humanizada e para 
o tema da “participação”. Um momento marcante na época, será a realização de um colóquio 
sobre o Habitat, em Fevereiro de 1960, na cidade de Lisboa. Aqui reavaliam-se “(...) os valores 
do quarteirão, dos blocos-torre, do sistema distributivo das galerias, ou da tipologia tradicional 
da casa-pátio.” (Tostões, 2015a: 453) O sociólogo francês Pierre Chombart de Lauwe, presente 
no colóquio, opõe-se aos ideais definidos pelo Estilo Internacional.  Na Exposição de Artes 
Plásticas em 1961, distinguem-se as melhores propostas de arquitectura moderna portuguesa 
dos arquitectos mais importantes da década de 50, como Viana de Lima destacando-se a Casa 
das Marinhas e a Escola de Bragança; e Fernando Távora com as obras do Mercado de Santa 
Maria da Feira e a Escola do Cedro. Estas obras simbolizavam um equilíbrio entre escala, valores 
vernaculares e a procura de uma identidade própria longe da exaltação internacional. 

Nuno Portas não estando totalmente satisfeito com a sua actividade na revista Arquitectura, 
inicia uma crónica no Jornal de Letras e Artes denominada de “Pioneiros de uma Renovação”. 
Aqui estabelece a ligação entre a geração dos anos 30, nomeadamente de Fernando Távora e 
Nuno Teotónio Pereira, com a geração da terceira via, de Keil do Amaral e Januário Godinho. 
Além disso, Pedro Vieira de Almeida também terá uma crónica em seu nome no mesmo jornal, 
relatando alguns temas relativos ao espaço e à produção arquitectónica. No término da década de 
50, o atelier de Nuno Teotónio Pereira vai-se tornar no “(...) mais importante espaço de debate e 
reflexão da produção arquitectónica, (...)”. (Tostões, 2015a: 456) 

Por aqui passaram alguns dos mais importantes arquitectos das gerações seguintes, como Vitor 
Figueiredo, Pedro Vieira de Almeida, Gonçalo Byrne, Reis Cabrita, Pedro Botelho, entre outros.
Os pop anos 60, como Ana Tostões denomina, revelam um contexto social e político em profunda 
alteração com algumas contradições do Poder. No fundo, isto manifestava a aproximação de 
uma liberalização que já vinha a ocorrer no ocidente devido à crescente liderança americana no 
contexto económico e mediático global. 

28. “Herdeiro do testemunho espiritual de Távora, o promissor Álvaro Siza (...) recupera o tema das vanguardas 
históricas relançando de um modo inédito o uso de materiais tradicionais no desejo de conciliar o intelectual com o 
sensual e sensorial.” (Tostões, s.d.: 29)



55

Os pop anos 60, como Ana Tostões denomina, revelam um contexto social e político em profunda 
alteração com algumas contradições do Poder. No fundo, isto manifestava a aproximação de 
uma liberalização que já vinha a ocorrer no ocidente devido à crescente liderança americana no 
contexto económico e mediático global.

“Tempo de pluralidade, os anos 60 são marcados por um esforço de desenvolvimento industrial por parte 
do regime e simultaneamente pela ruptura que o eclodir da guerra de África constitui. De tal modo, que as 
rupturas estéticas dos anos 60 não podem ser dissociadas da erupção das crises políticas e sociais agudizadas 
pelo início da guerra colonial e da fase final de decomposição do regime fascista.” (Costa, 2004: 145)

Neste momento, os artistas portugueses começaria a emigrar por razões económicas, enquanto 
que os arquitectos, na sua maioria, continuariam as suas carreiras no seu país. “Sinal eloquente 
do início da década, a publicação da Arquitectura Popular em Portugal (1961), divulgando o 
trabalho do “Inquérito”, fixa, in extremis, a memória de uma território e de um construir.” (Costa, 
2004: 146) A década de 60 simbolizou o crescimento urbano do litoral e da periferia da capital, 
através do aumento de empreendimentos imobiliários e turísticos. A cidade começa a dotar-se de 
grande edifícios de serviços. A escala de intervenção começa a aproximar-se do nível territorial, 
uma vez que é neste decénio que se dá maior importância ao planeamento como uma disciplina 
em desenvolvimento. A elaboração dos planos de ordenamento vai ser uma das matérias que 
começa a revelar as contradições do Poder. A par da consciencialização de uma arquitectura 
humanizada juntamente com a importância do planeamento, Januário Godinho projectava entre 
1962 e 1968, os planos de urbanização para o Louro, Amarante e Coimbra. Talvez seja por isso 
que pensa neles como um centro cívico, para que a sua arquitectura responda às necessidades 
da população. Todavia, a vontade política foi invertendo o processo até que os desequilíbrios 
territoriais aumentaram exponencialmente e o crescimento urbano tornou-se aleatório.

“No que respeita à produção arquitectónica, o “moderno” pela via imagética do Estilo Internacional tende a 
banalizar-se ao sabor da crescente especulação capitalista, enquanto se afirmam o organicismo a par de uma 
diversidade de tendências que começam a integrar valores de uma cultura “Pop”, de brutalismo inglês, ao 
mesmo tempo que se valoriza o vernacular e arquitectura do detalhe.” (Costa, 2004: 147)

A arquitectura portuguesa começa a aceitar o funcionalismo como modelo formal, com base no 
Estilo Internacional, aplicando-o tanto nas obras mais influentes da banca e do comércio, como  
nos investimentos turísticos. Os programas hoteleiros começam a surgir devido ao aparecimento 
de novos factos sociológicos. O território do sul do país começa a ser desvirtualizado, graças a 
uma produção exagerada de programas hoteleiros. Os empreendimentos têm que responder às 
exigências comerciais, a diversos modelos-tipo definidos entre o “mediterrâneo”, um internacional, 
um padrão brutalista inglês e, por fim, uma aproximação ao vernáculo local. Este último resulta 
na criação de aldeamentos turísticos com uma escala diferente da dos agregados locais.

Os anos 60 são também “(...) tempo de resistência protagonizada por uma arquitectura erudita, 
de autor, fixada sobretudo em obras de dimensão e pesquisa “artesanal”.” (Costa, 2004: 149) 
Desta forma, Nuno Portas e Teotónio Pereira vão representar um modelo na compreensão da 
Arquitectura Moderna Portuguesa. Conseguem desenvolver uma linguagem pessoal, ligada 
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Soutinho, Fernando Távora e Álvaro Siza na Acrópole de Atenas.
[017] Fernando Távora, Alexandre Alves Costa, Alcino Soutinho, José 
Grade e Álvaro Siza, anos mais tarde na Casa Alves Costa em Moledo do 
Minho.
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à actividade cultural e ao trabalho em equipa e o rigor que experimentam tem influências na 
prática artesanal. Nuno Teotónio Pereira manifesta preocupações com o contexto urbano, com 
o uso dos espaços e programas, que se irão reflectir na Igreja do Sagrado Coração. “Anunciando 
com expressivo sinal a nova década de 60, será a oportunidade de marcar definitivamente, mais 
do que uma nova imagem no equipamento religioso em Portugal, um novo conceito de vida 
urbana.” (Tostões, 2015a: 456)

Em suma, a primeira geração modernista, que se foi definindo ao longo da década de 20 e 30, 
apresenta um funcionalismo mais “(...) entendido como álibi programático do que como base 
metodológica de produção (...)” (idem, ibidem) que não foi suficiente para fazer desaparecer 
o ecletismo tão presente nos arquitectos portugueses. Todavia, foi durante os anos cinquenta 
que se deram as maiores alterações, que resultaram numa ruptura com o pré-estabelecido. A 
terceira geração moderna conseguiu chegar a um pluralismo, depois de avaliar minuciosamente 
o Movimento Moderno. Acima de tudo, conseguiu ter a maturidade para criar um equilíbrio 
entre o Estilo Internacional e a tradição. Exemplo disso são outros arquitectos como Maurício de 
Vasconcelos, Chorão Ramalho e Raul Hestnes Ferreira.

No Porto, Viana de Lima produzia o projecto para a Faculdade de Economia, onde reassumia 
“(...) a linguagem do programa moderno com a maturidade construtiva e a segurança formal que  
o seu percurso permitia.” (Costa, 2004: 151) Enquanto que José Carlos Loureiro e Pádua Ramos 
encaminhavam as suas preocupações para os projectos dos blocos de Aveiro e o conjunto Luso-
Lima no Porto, Távora terminava o Convento das Irmãs Franciscanas de Calais e o conjunto dos 
Paços do Concelho em Aveiro. Álvaro Siza Vieira estava no momento, a desenvolver a Piscina 
de Leça da Palmeira revelando a corrente “brutalista”, através do uso do betão aparente e do 
desenho dos planos. Ao longo do tempo, Nuno Portas vai-se distanciando da sobrevalorização 
das linguagens e do Movimento Moderno, e propõe uma arquitectura “de série” numa cidade 
democrática. Publica algumas das suas reflexões em obras como “A Arquitectura para hoje” 
(1964) e “A cidade como Arquitectura” (1969). Keil do Amaral reflectia também a sua opinião 
sobre os novos tempos em “Lisboa, Cidade em transformação” (1969). 

Na passagem para a década de 70, surgem novos temas a debate nomeadamente sobre o modo 
de construir a cidade e o objecto patrimonial. “Com o virar dos anos 70 a questão da valorização 
das linguagens contribuirá igualmente para a falência do projecto moderno. E é mais uma vez no 
quadro da produção erudita, da pesquisa de autor, que se define a nova situação.” (Costa, 2004: 
154) Este momento de ruptura é sublinhado por duas obras que assinalaram uma emergência 
da situação pós-moderna: Complexidade e Contradição na Arquitectura de Robert Venturi e o 
Discurso da Cidade de Aldo Rossi.

“Revelava-se a consciência da importância do passado nas novas formulações: Venturi com o elogio 
do popular e a glorificação do banal; Rossi com o retorno à tipologia e aos valores da cidade europeia; 
finalmente o americano, Louis Kahn, repondo noções como a hierarquia de espaços, a planta centralizada, o 
valor geométrico do ritual e do monumental, rompia com a utilização do espaço fluído divulgado pelo Estilo 
Internacional. A ambiguidade potenciadora de uma pulverização de tendências e explorações formalistas 
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vai abrir o tempo da amplitude do pós-modernismo.” (Costa, 2004: 155) 

Nos finais da década de 70, a construção retorna aos modelos tradicionais e a modernidade passa 
a designar-se como um valor operativo uma vez que se contestavam os modelos racionalistas 
da arquitectura moderna. Começam-se a perder certos valores modernos que se baseavam 
numa construção racional, assim como os princípios do movimento moderno que pretendiam 
dar resposta à sociedade modernizada pela industrialização. “O ornamento e a obsessão por 
uma invenção formal, que frequentemente não passa de um formalismo inútil, parecem não 
fazer corresponder desenho e sistema construtivo.” (Tostões, s.d.: 29) Abandonam-se os moldes 
estabelecidos durante o século XX na arquitectura portuguesa. O contraste entre o “cá dentro” e o 
“lá fora”, entre a pátria e o “estrangeirado” termina. De um modo conclusivo, reconhecem-se três 
gerações de arquitectos distintas no decurso da modernidade portuguesa. Ana Tostões denomina 
a primeira,  a geração de 1897, de “modernistas efémeros”; a geração de transição, nascida até 
1910 e por fim, os jovens modernos do Congresso, que nasceram por volta de 1920.

O facto de não existir uma inventariação do património moderno pode ser alarmante e ser a 
causa da perda de grandes obras portuguesas do século XX. Neste sentido, a regulamentação do 
legado arquitectónico é importante, uma vez que obriga a obras de conservação. No nosso caso, 
embora se reconheça a qualidade excepcional da obra, a ausência de classificação e consequente 
protecção não permite impor acções de intervenção, podendo levar à sua perda ou destruição. 

OS VALORES DA ARQUITECTURA MODERNA PORTUGUESA

O reconhecimento do valor das obras arquitectónicas portuguesas produzidas durante o 
século XX, assim como o modo de actuação nelas é relativamente recente. De facto sempre foi 
fundamental preservar as estruturas históricas, no entanto a questão centra-se em: como intervir 
na arquitectura moderna portuguesa atendendo aos padrões de conforto contemporâneos? Numa 
primeira fase, importa compreender as suas características e os seus valores para posteriormente, 
se proceder à sua salvaguarda. A preservação da arquitectura portuguesa do século XX não é 
facilmente adoptada pela sociedade. Talvez porque a própria denominação de “moderno” lembre 
algo que é recente e novo, contudo, tem características que lhe estão associadas e que a valorizam. 
Aquele valor que mais se destaca em toda a obra moderna portuguesa é o espírito do lugar. Para 
Keil do Amaral, “A arquitectura surge na continuidade da paisagem porque é “reflexo da própria 
vida”.” (Amaral apud Tostões, 2015a: 514) Associado a este valor está também a sensibilidade à 
paisagem e a integração da obra com a natureza e com a topografia. A transição entre interior e 
exterior torna-se mais fluída, levando à valorização das vistas e à exploração da permeabilidade 
do espaço à luz.

“Relançando de um modo inédito na moderna arquitectura portuguesa o uso de materiais 
tradicionais no desejo de conciliar o intelectual com o sensual e sensorial, a preocupação com 
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o sítio, com o envolvimento, conduzem a um método de projectar aberto e a uma arquitectura 
livremente criada, baseada na articulação e deslocação dos corpos dos edifícios, adaptados 
organicamente e assim valorizando as potencialidades da morfologia existente.” (idem, ibidem: 
533)

As diferentes relações com a modernidade e com a tradição convergiram também numa terceira 
via que valorizava a identidade, assim como a modulação, a repetição e a manifestação expressiva 
da tecnologia:  “(...) a variedade e a riqueza na arquitectura não consistem apenas na variação de 
elementos constitutivos mas na forma como são orquestrados em torno de uma ideia, tal como 
um pintor, que utiliza as cores universais, realiza uma obra inédita.” (Godinho apud Tostões, 519)

Esta autenticidade da arquitectura portuguesa moderna também se deve à sensibilidade e ao 
rigor com que foi pensada, assim como à simplicidade dos meios artesanais e à depuração 
ornamental. O próprio carácter dos materiais combinado com o saber regional e artesanal 
adoptado, evidencia a singularidade da arquitectura portuguesa. Além disso, e com base na Carta 
de Atenas, a arquitectura nacional tornou-se mais humana através da valorização do utente, e 
com espaços de forte componente espiritual e emocional. A responsabilidade social foi outra das 
preocupações dos arquitectos, tendo como objectivo uma arquitectura que respondesse ao maior 
número de habitantes e a um direito à escala da cidade e do território: “Na presunção utópica de 
que o arquitecto “é o instalador dos homens e dos organismos que o servem”, de que está “nas 
suas mãos a solução dos problemas humanos”.” (Tostões, 2015a: 579) Esta humanização apenas 
conseguiu ser alcançada porque os arquitectos portugueses atingiram uma maioridade técnica 
e cultural. A nível construtivo, os arquitectos passaram a tirar partido das características dos 
materiais, nomeadamente no seu contraste, cor e textura, de forma a expressar a identidade do 
lugar e da tradição vernácula. 

“A relação construção, materiais e expressão formal é apurada e diversificada na medida em 
que se usa, sem dogmatismo, o material considerado adequado para a função pretendida. O 
universo das ideias e da resposta social é ampliado, na medida em que a obsessão estetizada pela 
abstracção dá lugar a uma relação de empatia: com o contexto, com a história, com a tradição, 
com os utentes. Constrói a relação com o mundo.” (idem: 586)

De um modo geral, os arquitectos portugueses ambicionaram uma arquitectura que fosse para 
todos, através de uma intervenção directa no modo de vida. Para isso, clarificaram o processo 
moderno que vinha sendo construído ao longo de quarenta anos, combinando o passado, a 
continuidade e  a modernidade. Foi assim que se conseguiu reinventar a arquitectura portuguesa. 
No entanto, no contexto actual da valorização patrimonial, importa perceber como se deve intervir 
nestes edifícios. Se eles foram pensados para cumprir o papel social da arquitectura e contribuir 
para o bem-estar dos habitantes, então  não podemos deixar que eles caiam no esquecimento por 
via do “(...) desenvolvimento social decorrente de uma economia de mercado.” (idem: 587)
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2 MODELO DE INTERVENÇÃO

Não tenho medo de que as coisas tenham o ar do seu 
tempo desde que não se esgotem nisso. Se forem feitas 
superficialmente passam de moda. Mas se forem feitas com 
convicção, com profundidade, e respeitando alguns dos 
valores que mais prezo – luz, espaço, conforto – e que são 
intemporais, tanto faz se foram pintadas à moda da altura 
ou não. Manuel Graça Dias. (Soromenho, 2019: s.p.)
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[018] Esquema sobre o desenvolvimento da metodologia de Antoni 
González Moreno-Navarro. Autoria própria.
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Para Ana Tostões, a arquitectura moderna possui um conjunto de características próprias, 
nomeadamente “(...) conceptuais, formais e programáticas, que tornam necessário o 
estabelecimento de critérios e medidas de intervenção específicas.” (Tostões, 2015b: 17) Neste 
caso, a salvaguarda e protecção do património moderno é sinónimo de oportunidade porque 
possibilita a reutilização de edifícios que se tenham deteriorado tanto pela sua função, como 
pela desactualização das normas, materiais ou técnicas. Depreende-se que os edifícios modernos 
que sofram uma reutilização têm que ser adaptados a um uso e necessidade actual. Todavia, 
as normativas em vigor relacionadas com a segurança, desempenho energético e conforto 
ambiental, igualam os requisitos básicos a uma construção de raiz. Por essa razão, a qualidade 
de uma recuperação é habitualmente posta em causa. Assim, um dos objectivos da recuperação 
enumerados por Ana Tostões, é alcançar um léxico específico que “(...) considere o carácter do 
edificado a par com as mutações necessárias à vivência do espaço.” (idem, ibidem) 

“As reafectações e reactualizações programáticas são muitas vezes necessárias e são desejáveis; (...)” 
(idem, ibidem) Assim, a utilização do património deve ser extensa, caso contrário não será eficaz. 
No entanto, devem também ser analisados os requisitos que permitam manter a sua salvaguarda, 
nomeadamente no que diz respeito à sua relação com a paisagem, na preservação e manutenção 
dos seus elementos arquitectónicos, equipamentos integrados e mobiliário. No contexto prático, 
a salvaguarda do património moderno exige um levantamento exaustivo, o estudo e aplicação 
de medidas que regulem os “(...) instrumentos concretos de planeamento e gestão do território e 
urbano.” (Costa, 2004: 19) Assim, o inventário e a classificação são ferramentas importantes para 
a primeira intervenção no património, conhecimento e para as medidas de protecção. Todavia, a 
forma como se consegue garantir a permanência e utilidade do património moderno no contexto 
das alterações urbanas e da paisagem, é também fundamental. A narrativa das cidades está repleta 
de exemplos de património devoluto que acaba na sua destruição.

“Assim, (...) ao proteger a cidade consolidada no seu conjunto, ou nas suas partes mais qualificadas ou 
coerentes, através de uma gestão que criteriosamente inclua a transformabilidade disciplinarmente aceitável, 
estão-se a proteger também os seus componentes modernos, quer como memórias de fases de ocupação 
urbana e do desenvolvimento da cidade, quer como peças de arquitectura notáveis.” (idem, ibidem)

O processo da reintegração estratégica tenciona que a gestão urbana consiga prever e ter a 
inteligência de saber situar o património no âmbito urbano, “(...) como recurso cultural, como 
factor de identidade e como preponderante factor de atracção e fixação.” (idem, ibidem) Só 
assim, conseguiremos uma manutenção profunda e adequada dos edifícios mais notáveis da 
arquitectura portuguesa do século XX. A valorização da memória das obras que têm vindo a ser 
conotadas como modernas, é maioritariamente e quase sempre inferiorizada e esquecida. Obras 
que foram ultrapassando “(...) os contextos mais específicos e revitalizando o jogo de relações 
entre expressividade material, forma física e concepção social (...)” (Costa, 2004: 23), ao longo de 
quase todo o século XX, devem ter a sua memória preservada. 



64

Deste modo, existem várias exigências para uma intervenção no património moderno: para 
começar, um conhecimento prévio da materialidade e dos elementos técnico-construtivos do 
edifício, da sua história e dos valores que lhe estão associados; e por fim, de uma análise crítica 
à resposta do objecto a novas necessidades e aos seus limites de transformação. Neste caso, os 
limites de transformação do património moderno dizem respeito à qualidade do projecto de 
arquitectura que se define pela eficácia com que responde às exigências que vão sendo colocadas 
ao longo do tempo. O maior erro que se pode cometer, e que resulta numa fatal descaracterização 
do edifício encontra-se no incumprimento da avaliação prévia, que desvaloriza a consistência, 
lógica e potencialidade arquitectónica da pré-existência. 

CONHECIMENTO

Partindo do princípio que se actuará numa obra de valor patrimonial, a proposta de intervenção 
deve ser pensada de forma a preservar os valores do edifício. Para tal, estuda-se a metodologia 
proposta por Antoni González Moreno-Navarro, que será usada como fundamento teórico da 
intervenção posterior. 

Como o próprio nome indica, para se avaliar o melhor tipo de estratégia de intervenção no 
património moderno português, deve-se primeiramente conhecê-lo e compreendê-lo. Com isto, 
referimo-nos ao seu contexto físico e social, assim como à sua identidade (histórica, material e 
cultural). Nesta fase do processo, importa conhecer o património até onde seja preciso e possível. 
Para o autor, é fundamental que haja uma leitura prévia objectiva que nos permita intervir 
devidamente na obra. Cada etapa da análise deve contemplar os três aspectos essenciais do 
objecto (documental, arquitectónico e significativo). O conhecimento divide-se em duas fases: o 
pré-diagnóstico e o diagnóstico.

PRÉ-DIAGNÓSTICO

O pré-diagnóstico estabelece os problemas e as perguntas que irão guiar todo o processo até ser 
encontrado o modelo de intervenção adequado. Nesta primeira fase, é definida a dimensão do 
conhecimento que será necessário para a etapa seguinte. Ou seja, ponderam-se os recursos e 
determinam-se quais os estudos a serem realizados para que a análise possa alcançar a máxima 
eficácia com o mínimo custo e esforço. É uma “primeira opinião” sobre a natureza do problema, 
baseada numa primeira avaliação e no estudo da documentação disponível. É sobretudo a 
primeira observação a olho nu das condições do edifício, interiores e exteriores, para que se 
possam identificar os valores que foram afectados.
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Neste âmbito, são vários os parâmetros que devem ser estudados: o conhecimento histórico 
(possibilidade de crescimento construtivo), o conhecimento arquitectónico e artístico29, 
o conhecimento material30 e o conhecimento sociológico. Esta primeira abordagem deve 
permitir formular uma hipótese sobre uma possível intervenção. A proposta inicial deve ter em 
consideração o carácter da intervenção, a estratégia de uso e de gestão do edifício durante e 
após a intervenção, assim como medidas que o salvaguardem. Antes de passar à fase seguinte, é 
necessário realizar-se o levantamento do local e do edifício, principalmente das suas patologias, 
assim como uma recolha de informações e impressões da comunidade sobre o que outrora existia 
e que valores lhe estavam associados.

DIAGNÓSTICO

A análise realizada anteriormente, dá-nos a conhecer a obra na sua totalidade e desta forma, já 
somos capazes de diagnosticar os seus problemas para encontrar a solução mais adequada. É 
importante realçar que o estudo prévio deve ser realizado consoante o tipo de acção prevista, da 
sua natureza e do seu objectivo. Segundo o arquitecto José Luis González,

“(...) es en esta fase previa de formulación de hipótesis donde los conocimientos acumulados, la experiencia, 
la habilidad, la imaginación, en suma, lo que se puede englobar bajo la expresión intuición del investigador, 
adquieren un valor insustituible. El método científico no deja de ser el ‘arte’ de probar respuestas, pero sobre 
todo el ‘arte’ de formular las preguntas previas.”31  (Moreno-Navarro, 1999: 41)

A análise histórica procura identificar e conhecer os acontecimentos que marcaram a história de 
vida do edifício, assim como as suas circunstâncias e mentalidades. Esta análise é essencial para 
garantir a protecção do valor documental. Para além de considerar o aspecto material, tem em 
conta o contexto social, político e cultural de cada momento que atravessou até aos dias de hoje. 
Posto isto, passa-se ao estudo da documentação (que já havia sido iniciada no pré-diagnóstico), e 
acima de tudo, ao estudo do próprio edifício como fonte documental. Dependendo do objectivo de 
cada intervenção, são também realizados estudos mais específicos como o histórico-construtivo 
e o histórico-artístico.

A criação de uma linha cronológica pode também facilitar o entendimento do próprio edifício 

29. O conhecimento arquitectónico e artístico engloba a própria construção, o seu conteúdo, meio ambiente e as artes 
aplicadas. (Moreno-Navarro, 1999: 40)
30. O conhecimento material diz respeito aos “(...) (datos geológicos, sísmicos y ambientales, análisis inicial de 
daños, alteración de materiales, grado de seguridad, uso actual, necesidades y expectativas, barreras arquitectónicas 
detectadas, etc.)” (idem, ibidem)
31. Tradução da autora: “É nesta fase de formulação de hipóteses, em que os conhecimentos acumulados, assim 
como a experiência, habilidade, imaginação, e todas as características intuitivas de um investigador, começam a ser 
valorizadas. Este método científico não quer só encontrar as respostas aos problema, mas sim de formular previamente 
as perguntas.”
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e a relação entre o estudo das fontes documentais. Segundo Antoni González Moreno-Navarro, 
existem três tipos de documentação: a escrita, a gráfica e a oral. A escrita normalmente engloba 
o que está impresso ou manuscrito; a gráfica está sob a forma de fotografia, vídeo, som, filme e 
informática; e por fim, a oral é aquela que é transmitida directamente por pessoas que viveram 
na época referente à do edifício, ou que até conheceram eventos relacionados com o seu uso, 
tradições ou lendas. As conclusões destes estudos devem ser compreendidas num relatório final 
com todas as fontes documentais mencionadas. 

“Ya he dicho antes que desde el punto de vista cognoscitivo el monumento es el mejor documento de sí 
mismo.”32  (idem, 42)

Por outro lado, a análise à materialidade também nos fornece diversas informações que são 
importantes para o conhecimento histórico através dos revestimentos, pátina e mobiliário interior. 
Inclui o estudo métrico das patologias que se foram desenvolvendo no edifício, e que podem ter 
causa antrópica ou natural.33 Assim, existem diversas técnicas para realizar a análise, dependendo 
do tipo de património e do alcance da intervenção, podendo esta ser mais ou menos abrasiva. Só 
depois de se dispor de um conhecimento histórico suficiente do edifício, é que se procede para a 
escolha de técnica de actuação. Ou seja, é mais importante o conhecimento histórico do edifício 
do que pré-definir quais os procedimentos para nele intervir. A escolha das diferentes técnicas de 
estudo deve ser cautelosa e garantir a reabilitação da materialidade.

Antoni González Moreno-Navarro afirma também, que os trabalhos arqueológicos devem 
ser realizados em último recurso, não só pelo excessivo custo mas também pela possibilidade 
de destruição ou desaparecimento de estratos que podem conter de informação útil sobre o 
património em causa. Existem dois estudos que compõem a análise material: o geométrico-
formal e o físico-construtivo. A análise é composta por dois estudos: o geométrico-formal e o 
físico-construtivo. No primeiro estudo realiza-se a análise do estado “actual” do edifício, aquilo 
que nos permite ter um conhecimento real daquilo que existe. Assim, analisam-se todos os dados 
que nos dêem a conhecer a realidade geométrica formal e espacial do objecto arquitectónico, 
assim como a realidade geográfica e topográfica da envolvente. Para isso contam-se, actualmente, 
com diversos procedimentos que são capazes de realizar esta leitura, dependendo da eficácia 
que se queira obter. O levantamento fotográfico é também essencial para complementar a 
documentação e o conhecimento inicial, assim como desenhos à mão levantada e perspectivas 
que possam ajudar na compreensão.

Por outro lado, o estudo físico-construtivo tem como finalidade o entendimento do 
comportamento do edifício, assim como o seu sistema. Desta forma, consegue-se ter uma 
percepção do comportamento que este pode ter, assim como o seu grau de degradação a curto e 

32. Tradução da autora: “Como referido anteriormente, e do ponto de vista cognitivo, o monumento é o melhor 
documento de si mesmo.”
33. As causas antrópicas são aquelas que ocorrem devido à acção humana, como por exemplo intervenções descuidadas 
que põem em causa a autenticidade do edifício. As causas naturais dizem respeito a desastres naturais como sismos ou 
inundações, etc. (Moreno-Navarro, 1999: 42) 
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longo prazo. No fundo, é prever, de certa forma, o que poderá vir a acontecer numa fase posterior 
à intervenção. Com isto também incluímos a definição físico-ambiental, que determina o risco 
de desastres naturais. Segundo José Luis González, a melhor forma de se preservar uma obra 
patrimonial, é manter os seus materiais e elementos de construção.

Para o primeiro estudo, elaboram-se esquemas da estrutura do património que ajudem nos 
processos de reintegração de fragmentos, caso existam, como é o caso da anastilose34. Por outro 
lado, o estudo físico-construtivo aborda o conhecimento do edifício como um sistema, isto é, um 
conjunto de diferentes elementos que se ligam e foram um todo com uma função específica. O 
desaparecimento de um dos elementos pode colocar em perigo a sua estrutura e por conseguinte, 
a sua conservação.

O estudo histórico-construtivo refere-se ao desenvolvimento do projecto e da construção 
do edifício, assim como de todos os processos de transformação subsequentes. Trata-se de  
compreender como surgiu a obra, a sua história e se sofreu algum tipo de deterioração ou 
destruição. Principalmente se existiram incidentes (de ordem natural ou humana) que pudessem 
afectar as decisões do arquitecto sob o projecto, ou até mesmo no decorrer da obra, e compreender 
o porquê de elas terem ocorrido. A análise abrange também a evolução construtiva do território.

O estudo contribui com informações semelhantes ao estudo físico-construtivo da análise material 
e, portanto, deverá ser realizado antes desta mesma. Para além disso, deve ser executado por 
um técnico ou uma equipa que conheça o edifício e, acima de tudo, que domine a evolução da 
mentalidade construtiva de cada um dos períodos que a obra atravessou. De um modo específico, 
a avaliação deve ser hierarquizada, ou seja, primeiramente devem ser identificadas as patologias 
estruturais mais graves que precisem de ser corrigidas o quanto antes, para se evitar o colapso 
da estrutura. Bem como elementos deteriorados ou ausentes, que compõem a estrutura ou que 
dizem respeito a uma intervenção artística ou decorativa. Uma vez que as funções correspondem 
a valores distintos, devem ser realizadas separadamente para que as conclusões sejam também 
diferentes. 

Por outro lado, há duas questões que se destacam: onde se encontra na arquitectura, a linha que 
separa os aspectos artísticos dos construtivos? A partir de onde devemos analisar os aspectos 
tipológicos e espaciais do edifício? Neste caso, se o edifício for considerado uma obra de arte e 
um resultado de um processo histórico, então deve ser tido em conta o valor artístico, para além 
dos valores arquitectónicos nele intrínsecos. Com isto, referimo-nos a diversos elementos que 
definem o conjunto, como a escultura, pintura, iluminação, mobiliário e organização espacial. 
Assim, estes valores devem ser tratados no estudo histórico-artístico. 

34. “[Arqueologia] Técnica de reconstrução ou reintegração de um monumento em ruínas, a partir do estudo das 
peças ou fragmentos que o compõem, eventualmente com novos materiais a complementarem as peças originais.” in 
Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013.
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Este estudo estrutura-se segundo diversos objectivos, sendo que numa primeira fase, os valores 
arquitectónicos tipológicos, espaciais, ambientais e funcionais devem ser retratados e analisados. 
Tanto os que estão relacionados com a obra arquitectónica como com a sua envolvente. É também 
fundamental estudar os valores paisagísticos, uma vez que podem entrar em confronto com o 
edifício ou até prejudicar a sua percepção. Acima de tudo, compreender o papel do edifício no 
seu contexto. Em seguida, o segundo objectivo visa:

“(...) reconocer, describir, reseñar, analizar, evaluar e inventariar todos los elementos —los constructivos o 
propios de las artes aplicadas o decorativas, y el mobiliario, tanto del monumento como del entorno, con 
valores de naturaleza artística o de interés histórico.”35  (Moreno-Navarro, 1999: 45)

Não se limita ao que é visto a “olho nu”, o estudo deve-se expandir àquilo que poderá estar 
escondido sob outras camadas. Com isto não queremos dizer que o estudo deva proceder à 
descoberta deste tipo de elementos, mas a existência dos mesmos pode ser deduzida, e neste caso, 
pode-se justificar uma pesquisa mais intrusiva. Os elementos artísticos que forem encontrados 
durante a exploração do edifício devem também ser incluídos neste estudo, assim como aqueles 
que já não estão presentes por motivos de demolição, transferência ou transformação.

A terceira finalidade do estudo é de carácter crítico e interpretativo. Para se compreender a 
autenticidade do objecto arquitectónico, deve-se proceder à contextualização histórica e social 
dos diversos valores de natureza artística que foram detectados e analisados. Se não entendermos 
minimamente o pensamento do arquitecto que pensou e criou o objecto arquitectónico, assim 
como as suas crenças, medos e condições económicas e culturais, então não conseguimos 
compreender valor do edifício.

O quarto objectivo do estudo histórico-artístico apresenta também algumas semelhanças com 
os objectivos gerais do conjunto da análise histórica. Com isto quer-se dizer, que contribui com 
critérios que ajudam no estabelecimento de uma linha cronológica e de outros elementos que não 
possuam documentação ou uma análise directa da materialidade  do edifício.

“Cualquier objeto artístico —arquitectura, escultura, etc.— puede tener un valor extraordinario para 
comprender un proceso, una manera de hacer, para identificar la obra anónima, a través del estilo y el 
análisis de paralelos; o porque deviene un indicador de cambios de concepto y de moda.”36  (Moreno-
Navarro, 1999: 45)

Outro aspecto que diz respeito ao estudo histórico-artístico é a numeração de outras intervenções 
às quais o edifício tenha sido sujeito, das normas que tenham sido seguidas e da sua relevância 
na obra. O estudo deve considerar critérios que não comprometam os valores previamente 
analisados, e assim, preservar ou melhorar os elementos arquitectónicos que sejam portadores 

35. Tradução da autora: “(...) reconhecer, descrever, rever, analisar, avaliar e inventariar todos os elementos - os 
construtivos ou próprios das artes aplicadas ou decorativas, e o mobiliário tanto interior como exterior, com os 
valores de natureza artística ou de interesse histórico.” 
36. Tradução da autora: “Qualquer objecto artístico - arquitectura, escultura, etc. - pode possuir um valor extraordinário 
para compreender um processo, uma maneira de fazer, para identificar a obra anónima, através do estilo e da análise 
de paralelos; ou porque se torna num indicador de mudança de conceito e de moda.”
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dos mesmos. Além disso, a documentação deles é essencial para impedir que desapareçam por 
diversos motivos. Como tal, o estudo incorpora dois documentos, um relativo à memória geral 
do estudo e outro ao inventário dos elementos de interesse histórico-artístico. Para a elaboração 
deste estudo é necessário dispor do conhecimento exaustivo do edifício, assim como fontes 
documentais, o estudo histórico-construtivo e a análise material.

A análise sociológica é determinada pelo conjunto de valores e significados que a sociedade 
atribui ao próprio edifício, e a maneira como ambos se “relacionam”. Refere-se principalmente ao 
valor significativo e de uso, e procura compreender as expectativas dos habitantes relativamente 
ao futuro da obra arquitectónica. Para Antoni González Moreno-Navarro, as duas características 
fundamentais de um edifício são a função e o uso uma vez que representam a razão da sua 
origem. Quando não é capaz de responder às necessidades da sociedade, ou perde a sua relação 
com a mesma, cai no esquecimento. As ferramentas de conhecimento sociológico consistem no 
diálogo e observação comportamental dos habitantes. 

REFLEXÃO

O segundo passo baseia-se na reflexão, ou seja, ponderam-se todos os resultados obtidos na fase 
do conhecimento. Nesta etapa, deve-se reflectir também sobre os recursos disponíveis, objectivos, 
escolha do uso e do programa e dos critérios empregues. Organiza-se em dois pontos: a avaliação 
do objecto e a programação da actuação, que juntos acrescem informação pertinente para uma 
melhor compreensão do edifício. Compreender o que é pedido e como se deve dar resposta aos 
desejos e necessidades de uma sociedade à qual o património pertence. Nesta fase define-se a 
melhor actuação sobre o objecto, combinando os aspectos mais significativos do objecto com os 
valores da autenticidade, dependendo do grau de intervenção.

Na avaliação do objecto arquitectónico, reconhecem-se os valores e aspectos que foram recolhidos 
na fase anterior. Desta forma, dispõem-se dos meios necessários para uma intervenção orientada 
e informada, a fim de evitar decisões impulsivas num edifício que apresenta num estado fatal. 

“Ha llegado el momento de plantearnos y contestar cuatro preguntas claves según un esquema conforme al 
cual debemos pautar a partir de ahora todas las reflexiones previas a cualquier decisión proyectiva que afecte 
al monumento o a alguno de esos aspectos, tanto a lo largo de la fase propiamente de proyecto como de la 
de ejecución de los trabajos. Son éstas: cómo fue, cómo es, que se le pide, cómo ha de ser. Cuatro preguntas 
que hemos de responder siempre en el mismo orden.”37 (Moreno-Navarro, 1999: 55)

37. Tradução da autora: “Chega-se então ao momento de perguntar e responder a quatro perguntas-chave, de acordo 
com um esquema segundo o qual devemos apresentar a partir de agora todas as reflexões prévias a qualquer decisão 
projectiva que afecte o monumento ou qualquer um desses aspectos, tanto ao longo da fase de projecto como ao 
da execução dos trabalhos. São estas: “como foi, como é, o que é solicitado, como deve ser. As perguntas devem ser 
respondidas na mesma ordem.”
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Depois da avaliação do objecto, procede-se à programação da actuação, onde são definidas 
as técnicas e os processos de intervenção. Neste caso, realiza-se a classificação dos valores 
fundamentais, assim como a escolha dos critérios e metodologia que serão empregues. Para 
auxiliar a decisão final, recorrem-se a dois instrumentos: o projecto de uso e o estudo prévio de 
projecto. O primeiro caso consiste em determinar os usos possíveis para o objecto arquitectónico, 
a proposta de um plano de intervenção e ainda um plano de investimento de médio e longo 
prazo, dependendo dos objectivos que se pretendem ser atingidos. Em contrapartida, o estudo 
prévio tem uma natureza técnica e procura estabelecer bases para a intervenção. O seu principal 
objectivo é determinar a fase de execução. a nível técnico e económico. 

CRITÉRIOS DE INTERVENÇÃO

Realizada a análise ao edificado, procede-se à escolha dos critérios de intervenção que dependem 
do tipo de edifício, do seu estado de conservação, do seu significado colectivo, assim como 
dos objectivos determinados. De acordo com estes parâmetros, optam-se pelos critérios e 
mecanismos que garantem uma maior eficácia e que respeita os valores que caracterizam o 
objecto arquitectónico. Segundo Antoni González Moreno-Navarro, os critérios devem ter em 
consideração o período em que o edifício foi construído, assim como as técnicas de construção e 
os materiais que foram aplicados.

Para tal, e dentro das várias possibilidades, foram escolhidos aqueles que permitem uma maior 
preservação e manutenção dos valores do objecto arquitectónico, assim como da sua autenticidade: 
a reabilitação, a intervenção mínima e a reutilização. 

REABILITAÇÃO OBJECTIVA
Reabilitar ou preservar? Esta questão é colocada desde o século XIX. A verdade é que a falta de 
“atenção” a um determinado edifício não quer por si só dizer que este irá desaparecer. Muitas 
vezes acontece devido à deterioração acidental, ou até mesmo ao processo irreversível que é 
o envelhecimento dos materiais. Segundo Antoni González Moreno-Navarro, os conceitos 
“reabilitação” e “conservação” são cada vez menos contraditórias uma vez que precisam uma da 
outra para “funcionarem”:

“La conservación (entendida como mantenimiento) es un requisito —una etapa, la última— de la 
restauración (entendida como proceso). La restauración (entendida como intervención) es una condición 
necesaria para la conservación (entendida como permanencia) del monumento. Ya no hemos de conservar 
para no restaurar: hemos de conservar después de restaurar. Otra cosa es que manteniendo (conservando) 
bien los monumentos, una vez restaurados, evitemos o retrasemos la necesidad de nuevas intervenciones. 
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Sobre todo si los hemos restaurado bien. O sea, con buen criterio.”38  (Moreno-Navarro, 1999: 57)

O conceito de “reabilitar” nasceu da vontade de proteger o património histórico, e desde esse 
momento, são utilizadas regras que protegem o objecto. Não há uma teoria universal que forneça 
as respostas para estes edifícios, dado que as suas características e problemáticas são sempre 
distintas. Ainda com o crescente apelo à consciencialização deste tema, e com a introdução de 
novas tecnologias para a reabilitação do património, a situação não parece alterar-se. Actualmente, 
a solução parece estar em aplicar instrumentos de reflexão que permitam analisar o conjunto de 
problemas e desenvolver uma metodologia própria e eficaz mediante cada mentalidade, cultura 
e condição.

Antoni González Moreno-Navarro apresenta um método próprio de trabalho, a reabilitação 
objectiva. Este método diferencia-se do que tem sido utilizado até ao momento, e fundamenta-
se em diversos princípios teóricos. O primeiro refere-se à avaliação e compreensão do objecto 
segundo três carácteres distintos: o documental, o arquitectónico e o significativo, e acima de 
tudo, na capacidade de os manter. Para o autor, este conjunto de valores constitui uma condição 
inevitável à preservação da obra patrimonial. 

O outro objectivo ocupa-se de encarar a reabilitação do edifício como uma disciplina científica, 
técnica, criativa e social, que tem como finalidade reintegrá-lo no quadro de vida actual. Para 
tal, deve-se partir de um conhecimento profundo e de uma análise crítica do pré-existente, tanto 
física como social, e da determinação dos propósitos da acção e escolha dos meios (técnicas, 
critérios, conceitos). A escolha dos instrumentos será realizada com base no resultado que se 
pretende e na forma mais eficaz de alcançar a protecção do edificado. Para isso, a selecção deve 
ser realizada conforme o tipo de edifício, o seu estado de conservação, o seu significado para a 
sociedade e principalmente pelos seus valores.

INTERVENÇÃO MÍNIMA
Dentro do princípio da reabilitação objectiva defendido por Antoni González Moreno-Navarro, é 
também abordado o conceito da intervenção mínima. O autor reconhece que nunca se deve fazer 
mais daquilo que é o “necessário” no entanto, o “necessário ” não pode ser precisado em cartas 
e teorias, uma vez que varia consoante os edifícios. Este princípio deve ser definido segundo o 
conhecimento do objecto, a reflexão e as circunstâncias que lhe estão inerentes. No fundo, baseia-
se num conjunto de adições mínimas que são imprescindíveis e que mantêm o valor documental 
do objecto:

38. Tradução da autora: “A conservação (entendida como manutenção) é um requisito - a última etapa - da reabilitação 
(entendida como um processo). A reabilitação (entendida como uma intervenção) é uma condição necessária para 
a conservação (ou permanência) do edifício. Não precisamos de conservar para não reabilitar, precisamos sim de 
conservar após reabilitar. Outra coisa é manter (conservar) bem os monumentos, uma vez restaurados, evita ou atrasa 
a necessidade de novas intervenções. Especialmente se tivermos reabilitado bem. Ou seja, com critério e bom senso.”
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“Viejo, pero no destruido. Con la huella del tiempo, pero no con la de la enfermedad, ni con la de la 
destrucción, ni con la del abandono. Con las adiciones mínimas indispensables, sin dramatizar las lagunas 
y con todo su valor documental. ¿No es así como han de quedar la mayor parte de nuestros monumentos 
después de nuestra «intervención mínima» en ellos?).”39  (idem: 79)

 

Normalmente associa-se o edifício antigo à obrigatoriedade de uma manutenção. Contudo, na 
maioria dos casos apenas precisam de pequenos acertos, ou até de reparar alguns materiais uma 
vez que as suas soluções construtivas eram estudadas para durar muito tempo. Actualmente, isso 
já não acontece e o que perdura é a filosofia do descartável, sendo que a sua manutenção se baseia 
na reposição ou em substituir integralmente certos elementos. Para que não se continue dentro 
da cultura predominantemente descartável, onde tudo pode ser substituído, importa entender 
soluções económicas e estratégicas face à arquitectura degradada e devoluta. As necessidades da 
sociedade vão-se alterando mas é preciso continuar a dinamizar os edifícios, para que estes voltem 
a participar activamente na rotina dos habitantes. É essencial manter a memória dos edifícios, e 
ao mesmo tempo, atender aos padrões de conforto e de uso contemporâneo. É possível assegurar 
o valor original e o carácter do edifício, a partir de uma reabilitação ponderada e cuidadosa.

O objectivo é seguir uma filosofia que priorize a necessidade, ligada a uma minimização e 
economia de meios. Neste caso, quando nos referimos à economização dos meios, trata-se de 
recorrer ao menor número de elementos para dar resposta ao problema, tanto a nível material 
como financeiro. Não queremos com isto dizer que o mínimo comprometa a qualidade da 
intervenção, mas sim que a qualidade seja obtida com custos de manutenção reduzidos. Actuar 
somente no essencial, com uma intervenção que suporte e respeite o pré-existente. Recorre-se a 
uma intervenção reduzida e responsável, sustentável e eficaz, como solução para a reabilitação 
de edifícios e reintegração no seu contexto. Além disso, respeita-se a pré-existência para que haja 
um equilíbrio entre o antigo e o novo.

“Fazer apenas tanto quanto seja necessário e tão pouco quanto seja possível. Qualquer intervenção deve ser 
cautelosa. O alcance e a profundidade de qualquer intervenção devem ser minimizados. Utilizar métodos 
de reparação experimentados e evitar tratamentos que possam danificar os materiais históricos e o seu 
significado cultural; as reparações devem ser executadas utilizando o mínimo possível de meios invasivos.” 
(ICOMOS-ISC20C apud Barranha, 2016: 74)

A intervenção mínima não indica que o arquitecto tenha de negar a sua liberdade criativa, mas 
sim de relacionar o pré-existente com uma renovação do programa, através de uma possibilidade 
mais económica e sustentável que possa potencializar o lugar.

39. O autor compara a restauração do corpo de Salvador Dali a uma intervenção mínima, referindo: “Velho, mas não 
destruído. Com a marca do tempo, mas não com a doença, nem com a sua destruição ou abandono. Com diversas 
adições indispensáveis e sem afectar o seu valor documental. Não é assim que são deixados os nossos edifícios, depois 
de sofrerem a intervenção mínima?” (Tradução da autora)
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REUTILIZAÇÃO
A reabilitação de uma obra arquitectónica pode ser apenas a sua adaptação a uma nova função. A 
verdade é que são escassos os edifícios que mantém a sua função inicial, aquela que lhes deu um 
motivo para serem criados. Normalmente quando o seu uso deixa de fazer sentido, por meio do 
seu desgaste e envelhecimento, é o valor da antiguidade e do significado que prevalece, levando a 
sociedade a reconhecê-lo como um edifício de carácter distinto. A reutilização é uma das bases da 
reabilitação, dado que a permanência actual de alguns edifícios se deve à sua adaptação a novas 
funções. Não obstante, aumentam os casos de edifícios que sofreram uma intervenção na sua 
função sem fundamento teórico e sem compreender se o edifício tinha a capacidade de assumir 
o programa que se estabelecia. As circunstâncias em que as obras arquitectónicas se encontram, 
obrigam a uma leitura prévia dos seus valores e características. O próprio ICOMOS (Conselho 
Internacional de Monumentos e Sítios), chega a apelar a uma consciencialização de um uso que 
seja adequado ao edifício. É por este motivo que o autor Antoni González Moreno-Navarro 
defende a reabilitação objectiva, uma vez que o contacto directo com a obra arquitectónica permite 
e garante uma intervenção informada e ponderada e uso compatível. Desta forma, permite-
se que os valores fundamentais permaneçam, nomeadamente os documentais, significativos e 
arquitectónicos.

“A introdução de novas actividades não deve comprometer a sobrevivência das actividades tradicionais 
e de tudo o que apoie a vida quotidiana dos habitantes. (...) Antes de introduzir uma nova actividade, é 
necessário considerar o número de utilizadores envolvidos, a duração da utilização, a compatibilidade com 
outras actividades existentes e o impacto sobre as práticas tradicionais locais. Essas novas funções também 
devem satisfazer a necessidade de um desenvolvimento sustentável, em linha com o conceito de cidade 
histórica como ecossistema único e insubstituível.” (ICOMOS apud Barranha, 2016: 94)

Por outro lado, o uso do edifício pode contribuir para a divulgação do gosto estético, assim como 
para um conhecimento teórico do observador. Assim, quando um uso não for capaz de justificar 
a reabilitação do edificado, consoante os seus valores, então esta possibilidade de contemplação 
pode ser uma das alternativas. Todavia, esta solução não deve afectar a integridade da obra 
arquitectónica. Além disso,  a função inicial do edifício deve ser mantida, sempre que possível, 
uma vez que constitui parte integrando do seu valor documental. No fundo, a reutilização é um 
meio para se atingir a reabilitação, mas não um fim.



74



75

3 ESTUDO DE CASO: O MERCADO DO LOURO

(...) houve que pensar-se na orientação a seguir no estudo de 
projecto das obras, quer dizer, deveria conceber-se uma igreja 
totalmente nova em espírito e forma ou faze-la renascer vestida na 
sua forma tradicional? Os dois caminhos podem, neste caso muito 
particular, ser igualmente defensáveis, ainda que em boa doutrina 
as obras novas devam traduzir as novidades técnicas do tempo em 
que são realizadas. (Godinho, 1967: anexo 14)
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[019] Obras de Januário Godinho na freguesia do Louro, encomenda do Comendador Cupertino de Miranda.
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LEITURA PRÉVIA

Realizado o primeiro contacto com o mercado do Louro (visita ao local) foram levantadas 
algumas questões que serão pertinentes no desenvolvimento do estudo projectual: O mercado 
manteve sempre a sua função original? Já sofreu algum tipo de intervenção? Como intervir sem 
descaraterizar a obra? Parte da resposta é-nos fornecida pelos poucos documentos arquivistas 
que existem.

A intervenção insere-se na freguesia do Louro, pertencente ao concelho de Vila Nova de Famalicão. 
O Louro é caracterizado pela sua enorme actividade agrícola e industrial, nomeadamente na 
fabricação de botões, confecção de vestuário, metalúrgica, cimenteiras e construção civil. Contudo, 
também podemos encontrar um conjunto de obras de Januário Godinho na região, todas devido 
a encomendas privadas. (figura 19) Temos o exemplo da Casa Afonso Barbosa40, encomendada 
pelo proprietário, tal como Manuel Gonçalves e o Comendador Cupertino de Miranda, uma das 
maiores figuras da época. Januário Godinho realiza algumas obras para Manuel Gonçalves, mais 
precisamente a Quinta da Compostela (que inclui a Casa de Compostela, instalações pecuárias, 
adega e casa das frutas) e a fábrica TMG (Têxtis Manuel Gonçalves) que também incluía uma 
creche.

Por outro lado, a encomenda por parte de Cupertino de Miranda consistia no projecto para a 
Quinta da Seara e num arranjo urbanístico para o núcleo do Louro. O seu interesse pela arte e 
cultura, e a sua ambição em elevar a condição social e cultural da freguesia, contribuiu para a 
sua dinamização. No primeiro caso, a Quinta da Seara abrangia a casa Casal de Miranda (1951), 
instalações agrícolas (1947) - que consistiam desde actividades agro-pecuárias ao processo 
de engarrafamento; Casa de Felgueiras (1970) e Casa da Cartuxa (1985) - uma capela que foi 
ampliada. Sabe-se que existiram outros programas que não chegaram a ser construídos, como é 
o caso da casa do guarda, casa e cantina para trabalhadores e a própria ampliação das instalações. 

Para a urbanização à volta da Igreja Paroquial do Louro, o projecto ambicionava a ampliação 
e restauro da própria Igreja, um Centro Paroquial, uma Casa do Povo, um cemitério41, um 
mercado e arranjos exteriores. “(...) dir-se-á que a velha igreja do Louro renasce das próprias 
raízes sem querer perturbar a imagem e o ambiente tradicional que o Pôvo desde longa data 
guarda nos olhos.” (Godinho, 1967: anexo 14) Assim, o mercado surge numa lógica de reforçar a 

40. Nesta obra podem-se encontrar certas semelhanças com o trabalho de Raul Lino, nomeadamente na localização 
da fonte, na utilização de cerâmica como marcação de espaços de transição entre diferentes zonas, ou até na 
pormenorização de alpendres ou caixilharias. Assim, é possível afirmar que esta obra tem um carácter individual, 
que se afasta do racionalismo e do modernismo e que, efectivamente se reconhece como nosso, devido à “(...) relação 
íntima com o sítio, a escala de todo o conjunto e ainda o emprego exclusivo de materiais correntes (...)”. (Fernandez, 
1988: 42)
41. O novo cemitério situa-se a nordeste do Louro e os seus trabalhos são iniciados em 1967. Desta forma, Januário 
Godinho libertou o espaço em frente à Igreja, reaproveitando-o para a comunidade. (ver anexo 2). 
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[020] Alçado e corte da primeira intenção de projecto.
[021] Primeira planta apresentada na Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, com a data de 15 de Dezembro 
de 1969.



79

socialização,  e desta forma, o equipamento insere-se num contexto de um centro cívico proposto 
por Januário Godinho. “Como diria Orlando Ribeiro (...) a propósito de Ovar, a criação de um 
centro de coesão e de convívio (igreja, lojas, feira) e o desenvolvimento de certas povoações, 
podem transformá-las em vilas, onde o carácter rural permanece.” (Ribeiro apud Tavares, 2012: 
110)

Tem início em 1962, num arranjo exterior entre o largo da Igreja e o novo cemitério e prolonga-se 
até 1972 com a construção do mercado. A sua relação próxima com o Comendador, permitiu-
lhe uma maior liberdade de experimentação nos projectos que vinha a conceber. Neste caso, 
diversos programas que estimulassem a humanização do espaço público e, para isso, decidiu 
concentrar o uso religioso (igreja), comercial (mercado) e do povo (casa do povo). Desta forma, 
aquilo que Januário Godinho quis proporcionar, foi precisamente um espaço de encontro entre 
os habitantes que dava resposta às necessidades da época. 

“Ao contrário dos mercados que, então, se estavam a construir nas vilas portuguesas, pretendia-se uma 
ocupação entrelaçada com o espaço público. Não se tratava de cercar um espaço único e totalmente 
apreensível ou controlável, mas definir um conjunto orgânico de espaços, percursos e centralidades 
integradas na estrutura urbana.” (Tavares, 2012: 121)

Não obstante, sabemos que as exigências por parte da sociedade vão alterando ao longo do 
tempo, e portanto, aquilo que faria sentido na época já não o faz actualmente. O estudo efectuado 
sugere que existiram duas propostas diferentes para o mercado do Louro, uma relativa ao 
primeiro projecto apresentado em 1969 e outra relacionada com um aditamento realizado em 
1972. Contudo, o estado actual não corresponde ao último projecto apresentado pelo arquitecto. 
Acreditamos por isso, que Januário Godinho desenvolveu o projecto final no acompanhamento 
directo em obra, com vários desenhos de detalhes específicos. A implantação do mercado foi 
definida segundo o desenho da praça. (ver anexo 3) Apresenta dimensões contidas e um piso 
térreo apenas para adequar o nível da volumetria proposta com o lugar em que se insere. Assim, o 
lugar escolhido para a sua implantação tinha como objectivo a criação de uma nova centralidade, 
reforçando o desenvolvimento do Louro entre a praça e a estação de caminho-de-ferro.

O primeiro projecto apresentava três entradas principais, sendo uma delas lateral e de acesso 
directo ao supermercado. (figuras 20 a 21) O programa era composto por três talhos (peixe, carne 
de porco e carne de vaca), por uma arrecadação, um supermercado e instalações sanitárias com 
acesso pelo exterior. O restante espaço interior era organizado segundo “mesas com colunas e 
lugares sob estrados” - como denomina o arquitecto. Neste edifício, eram vários os elementos 
que se destacavam, entre eles, o pátio quadrangular cujo centro é definido por um tanque de 
planta octogonal. Januário Godinho inspira-se na arquitectura romana, nomeadamente no 
implúvio - espaço aberto tanto para iluminação do interior, como para recolha de águas pluviais 
provenientes da cobertura - para o desenho do pátio. O pátio central do mercado desempenha 
um carácter de espaço não só comum, como também de lazer e circulação. 
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[022] Alçado e pormenor da entrada do projecto de aditamento.
[023] Planta de 12 de Junho de 1972.
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Além disso, exerce a função de espaço de transição, entre o espaço comercial e o urbano. Era 
frequente Januário Godinho projectar estes “pátios-praça”, como é o caso do Palácio da Justiça 
de Tomar e de Vila do Conde e dos Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão. Além disso, 
as paredes e os panos murários também se destacam nas obras do arquitecto. A fachada principal 
apresentava uma alternância entre diversos materiais: composta por cinco painéis de betão, 
intercalados com quatro colunas revestidas com azulejos, caixilharias em ferro, duas paredes em 
tijolo que marcam a entrada das instalações sanitárias e pedra. É maioritariamente na fachada, 
que Januário Godinho demonstra a importância da verdade do material. 

Apresenta uma grelha de ventilação cruzada, - influenciada na arquitectura moderna brasileira 
- que se situa a um nível superior e deixa a zona de entrada e do espaço de “mesas e estrados” 
abertas a eventuais intempéries. As portadas principais apresentam-se ornamentadas, com 
caixilharia em ferro. Relativamente às paredes interiores, apresentam-se revestidas a azulejo, 
excepto no supermercado. 

A aplicação de elementos cerâmicos como revestimento das paredes tem influência em Frank 
Lloyd Wright e na sua denominada “superfície tecida”. Esta opção surge porque estes elementos 
“(...) potencializam os valores gráficos de entrelaçamento de elementos construtivos”. (Ferreira, 
2010: 70) Ou seja, é uma solução de revestimento com forte influência na cultura bizantina, 
islâmica e japonesa e com formas coloridas, plásticas e exóticas que se expandem para além do 
lugar, cidade ou país. Assim, as formas orientais são adoptadas e desenvolvidas por Januário 
Godinho, o que levou ao enriquecimento da arquitectura tradicional portuguesa. O azulejo não 
é apenas um elemento estético, mas também funcional: “(...) procura a protecção do sol e o 
arrefecimento, pois o azulejo não absorve luz, bem pelo contrário. (...) A luz altera a massa, 
o peso, a própria cor e a forma parece transmutar-se, sendo assim um recurso fantástico com 
novas possibilidades de sugestão”. (Godinho apud Ferreira, 2010: 71) Além disso, o arquitecto 
sugere caixilhos em ferro com rede metálica exterior e “(...) portas de vidro com portas interiores 
de lagarto ou sardão”. (ver anexo 6)

Contudo, a 12 de Junho de 1972 são apresentadas alterações realizadas no decorrer da obra, 
que modificam o desenho da fachada principal, do pátio e a disposição interior dos espaços. 
(figuras 22 e 23) Nesta fase, já existe uma pormenorização detalhada de elementos construtivos 
e técnicos nomeadamente: o pormenor da partilha do banco, o pormenor do banco, a rede de 
distribuição de águas, pormenor do pátio central e dos materiais que o constituem, esquema 
das pendentes do pavimento, pormenor das “frestas”, materiais, vigas e vãos (ver anexo 7). O 
estudo dos espaços interiores previa que o pátio central tivesse uma atenção maior e portanto, a 
disposição do mercado é alterada e a entrada lateral questionada. Desta forma, o pátio tornava-
se num espaço de entrada e de estar, configurado por “mesas” e lojas. As instalações sanitárias 
continuavam a ser estudadas e a entrada secundária apresenta uma composição diferente, com 
um acesso mais reservado relativamente à proposta anterior. Uma vez que o terreno apresenta 
uma diferença de cota de 90 centímetros, as duas entradas são realizadas a cotas diferentes (entre 
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[024] Fotomontagem do alçado principal.
[025] Fotomontagem do pátio central.
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ambas existe um  desnível de 60 cm). A implantação do mercado é feita tendo em consideração a 
pendente do terreno. No contexto material, Januário Godinho propõe a utilização de betonilha, 
ladrilho hidráulico (0,30 x 0,30 ou 0,20 x 0,20), marmorite nos pavimentos; e fibrocimento como 
revestimento interior do sub-tecto. 

A fachada principal apresenta um novo desenho (figura 24), com a diminuição de cinco painéis 
de betão para quatro e a alteração das colunas de azulejos por vãos envidraçados que permitem 
uma maior entrada de luz para o espaço interior. A ventilação cruzada passa agora a ser junto do 
espaço central/zona de entrada, e o resto do espaço é fechado entre pilares com vãos de 60 cm de 
altura (3,90 x 3,90).

Sabemos que o mercado manteve a sua função inicial até 2013, mas que actualmente se 
encontra abandonado, e que apresenta algumas semelhanças com o estudo realizado em 1972, 
especialmente na disposição interior. Hoje, tem apenas duas entradas principais com acesso pela 
rua principal, - com a excepção do acesso exterior às instalações sanitárias, - tendo sido eliminada 
a entrada lateral anteriormente proposta. Dispõe de quatro espaços comerciais que rodeiam o 
pátio central, entre eles um talho, uma farmácia e uma pastelaria. As três lojas que se apresentam 
imediatamente diante do pátio central, contam com um pequeno espaço de apoio, tal como 
o supermercado. Sendo que este também tem acesso a uma instalação sanitária com ligação à 
entrada secundária. O revestimento final das paredes interiores varia entre azulejo e reboco, e as 
caixilharias interiores entre alumínio e ferro pintado com primário (zarcão). Os vãos exteriores 
(superiores), com janelas basculantes, têm caixilhos de ferro à excepção dos correspondentes à 
pastelaria que são em alumínio anodizado com vidro simples.

Desta forma, o núcleo do Louro encontra-se no momento desocupado porque se tornou 
incompatível com o quadro de vida actual dos seus habitantes, levando ao abandono do mercado 
e à sua progressiva degradação. O conceito de “mercado” que antigamente tinha como propósito 
as vivências sociais, e que era parte integrante na rotina da sociedade, já não existe actualmente. 
A introdução do “supermercado” e do “centro comercial” no século XX, surge como produto 
da mecanização do automóvel e dos meios de comunicação que passam a ignorar o pedestre 
e a socialização. Assim, as praças deixam de ser espaços de feira, e os mercados deixam de ser 
espaços comerciais. O mercado constitui uma consequência desta evolução tecnológica. Este 
sofreu algumas intervenções descuidadas, contudo ainda se encontra num estado próximo do 
original.
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Descasque de pintura
Fissuras[026] Alçado nascente com a identificação das patologias. Escala 1:100

[027] Patologias presentes no alçado principal. Escala 1:100

84

[030][029][028]



85

LEVANTAMENTO DAS PATOLOGIAS

O mercado foi alvo de intervenções impróprias que podem ter agravado o seu estado de 
conservação. Na impossibilidade de realizar uma análise intrusiva por via da indisponibilidade 
de recursos, o levantamento será realizado de um modo superficial. Desta forma, sintetizam-se 
essas anomalias, procurando hierarquizá-las segundo o seu grau de gravidade. A degradação do 
mercado manifesta-se de um modo evidente nas coberturas, revestimentos, sendo que os mais 
preocupantes se situam na estrutura em betão armado.

As patologias que consideramos mais graves apresentam-se principalmente no depósito de água 
sob a cobertura plana, com algumas fissuras estruturais e destacamento da pastilha azul. (figura 
29) Uma observação pelo exterior do edifício permitiu-nos encontrar na fachada principal, uma 
fissura presente nas paredes de tijolo (figura 27) (referentes à entrada das instalações sanitárias), 
assim como descasque de pintura em alguns dos seus blocos. Encontra-se também um descasque 
do betão na parede exterior, perto do pavimento onde é visível observar a armadura em ferro do 
betão. (figura 30) O mesmo acontece na estrutura do pátio central. A fachada tardoz apresenta 
algumas manchas de humidade ascensorial. 

A fachada nascente apresenta uma perfuração que foi realizada posteriormente e que afecta a 
percepção visual do mercado. (figura 26) A fachada poente foi também intervencionada com a 
colocação de caixilharia em ferro, provocando uma desadequação da fachada em relação ao resto 
do edifício. De seguida, a débil condição da cobertura é considerada a segunda patologia mais 
grave, uma vez que apresenta telas de impermeabilização em mau estado de conservação, assim 
como telhas danificadas. Ainda que tenham sido substituídas algumas telhas da cobertura, esta 
revela alguns problemas no escoamento de águas pluviais e não apresenta qualquer manutenção 
da sua impermeabilização. Além disso, e tirando partido das condições meteorológicas, podemos 
observar que depois de um dia de chuva, permanecia água na cobertura plana, o que revela um 
mau escoamento. 

As paredes exteriores em contacto com o terreno agrícola são aquelas que apresentam um 
nível elevado de degradação, com humidade e destacamento do reboco. Da mesma maneira, os 
revestimentos interiores das instalações sanitárias apresentam um nível avançado de humidade, 
visto coincidirem tanto com a acumulação de águas do depósito como com o terreno agrícola. 
Não conseguimos ter acesso às instalações sanitárias, uma vez que estavam bloqueadas, mas 
pelos vãos da fachada tardoz, conseguimos perceber que tem um bom sistema de ventilação, uma 
vez que as grelhas de tijolo que integram as paredes interiores, permitem uma circulação de ar 
cruzada. Ainda assim, a humidade e infiltrações estendem-se às paredes, provocando também o 
empolamento da pintura interior do mercado encontram-se patologias em diversos elementos: 
tectos, paredes interiores, pavimentos, caixilharias e instalações técnicas. Os revestimentos 
interiores, excluindo o do supermercado, são os de origem uma vez que são em fibrocimento e 
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se encontra danificado em algumas zonas expondo a própria estrutura em ferro da cobertura. 
As paredes interiores apresentam destacamento de reboco e de azulejo. Noutros casos, é visível 
a presença de salitre nomeadamente nas paredes correspondentes ao supermercado, o que nos 
indica que a regularização utilizada seria à base de ceresite, habitualmente aplicada na época. A 
humidade está também patente nas paredes e junto ao tecto. (figura 36)

Relativamente aos pavimentos, apresentam-se ligeiramente degradados e, em certos casos, 
contêm manchas generalizadas de tonalidade verde. No entanto, o pavimento do supermercado 
aponta para um desgaste mais acentuado, o que levou ao descolamento do linóleo. (figura 
35) Quanto às caixilharias exteriores da fachada principal, observa-se descasque da pintura 
sendo possível identificar o zarcão original. Também as caixilharias dos vãos basculantes 
superiores, apresentam algum desgaste no alumínio. Por outro lado, as caixilharias das portas 
interiores apresentam descasque de pintura, assim como deterioração da madeira. Os rodapés 
correspondentes ao supermercado apresentam um grau elevado de degradação, com a presença 
de térmitas. Relativamente às instalações técnicas originais sabemos que actualmente não estão 
em funcionamento, uma vez que foi acrescentado pelo exterior um novo sistema de abastecimento 
de águas e esgotos do mercado. A instalação eléctrica foi também alterada.

DIAGNÓSTICO

O mercado do Louro apresenta algumas patologias provocadas tanto por intervenções 
descuidadas, como pela falta de adequação a um novo uso, que provocou o seu abandono e 
degradação. Depois de uma análise ao edificado e às patologias encontradas, cabe-nos tentar 
compreender o que as causou. No caso das patologias estruturais, é difícil compreender a sua 
causa sem uma análise especializada, contudo acreditamos que a humidade proveniente do 
terreno agrícola terá influenciado e comprometido a estrutura, ou até a má execução em obra. 
Em certos casos encontramos também a armadura do betão à vista, o que demonstra que o 
recobrimento do betão desapareceu e pode comprometer a própria estrutura do mercado. (figura 
34)

A humidade e infiltrações são as principais causas das patologias presentes no edifício, e podem 
ter origens diferentes. Assim que se estabelece contacto com a cobertura, compreende-se a 
origem destas patologias e acredita-se que a infiltração das águas pluviais tenha comprometido 
a cobertura. No caso das instalações sanitárias podem ser uma causa da falta de manutenção das 
telhas asfálticas e da sua insuficiente pendente.   

Ao verificarmos a cobertura presencialmente, notamos que foi aberto um buraco na platibanda 
(junto à laje) do mercado para se conseguir extrair as águas pluviais que ficariam acumuladas na 
cobertura. Quando a drenagem das águas da cobertura é deficiente, esta infiltra-se nas paredes e 
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é absorvida por capilaridade. Por conseguinte, os revestimentos das paredes e tectos danificam-
se porque os sais que são levados pela água acabam por cristalizar no interior e formam salitre. 
(figura 42) Desta forma, acreditamos que o inadequado escoamento da água é responsável pela 
deterioração do revestimento inferior das instalações sanitárias. (figura 39)

No caso das paredes exteriores da fachada sul e nascente, a humidade deve-se principalmente 
ao terreno, que se terá infiltrado nas paredes por “ascensão capilar”. (figura 40) A presença 
da humidade ascensional nas paredes provoca uma acelerada degradação física dos rebocos e 
alvenaria e muitas vezes é quase impossível de resolver. Provoca a deterioração dos materiais, o 
descolamento de revestimentos e até a formação de manchas esbranquiçadas (eflorescências e 
criptoflorescências). (figura 42) A deficiente impermeabilização nos tectos e paredes, causou o 
destacamento agravado do reboco e pintura, deixando um dos constituintes da parede interior à 
vista (o gesso) e o surgimento de bolores. (figura 46)

A falta de manutenção dos pavimentos do supermercado provocou o descolamento do linóleo. 
Os rodapés em madeira do supermercado apresentam térmitas, talvez por acção da humidade 
uma vez que estas atacam especialmente madeira húmida e em contacto com o solo. (figura 
43) Apenas conseguimos detectar a sua presença numa fase muito avançada de deterioração 
e, visto que existiam alguns rodapés removidos que nos permitiram detectar a patologia. As 
caixilharias exteriores são de ferro e pintadas de zarcão42, enquanto que as interiores são em 
madeira e pintadas de tinta esmalte branca. Contudo, ambas apresentam uma deterioração do 
seu revestimento por falta de manutenção ou até pela acção mecânica dos seus materiais. (figura 
41) As reacções mecânicas do material face à humidade atmosférica ou às variações térmicas 
resultam na deterioração da pintura do caixilho, assim como a deformação da madeira. Acredita-
se também que existiram fugas na rede de águas, uma vez que foram colocados tubos de aço inox 
talvez para não se abrirem ranhuras nas paredes. O próprio quadro eléctrico é actual, e assim, 
considera-se que a rede eléctrica foi alterada. (figura 44)

42. O zarcão era uma tinta muito utilizada na época, que tinha como função proteger o ferro e como tonalidade o 
vermelho-sangue.
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REFLEXÃO

Realizada a análise às patologias, procedeu-se a uma reflexão sobre a orientação projectual a 
seguir-se. A metodologia da Antoni González Moreno-Navarro para intervir no edificado 
demonstrou-se fundamental para a construção de um princípio de intervenção no caso de 
estudo. Sendo que noutras práticas normalmente é privilegiado um valor em detrimento dos 
restantes, com esta intervenção pretende-se manter aqueles que são para nós os fundamentais: 
o arquitectónico, significativo e documental. O objectivo é que a intervenção seja determinada 
em função da preservação destes valores, mantendo um equilíbrio entre todos. O valor 
arquitectónico corresponde aos materiais e técnicas utilizados e a determinados elementos que 
são caracterizadores do período da criação do mercado, o período moderno. O próprio rigor que 
o edifício possui, determinado pela modulação dos pilares e pela repetição de elementos como os 
painéis de betão na fachada principal, remete para os ensinamentos dos arquitectos modernos da 
segunda metade do século XX, que procuravam combinar a modernidade com a tradição. 

Por outro lado, o valor significativo está presente no próprio lugar, uma vez que foi a sua 
localização estratégica e a abundância de indústria no lugar que “deram o mote” para a proposta 
do novo programa. O valor documental refere-se às influências do arquitecto para o projecto e 
que são visíveis em pequenos elementos que valorizam o edificado: o pátio, por exemplo, surge 
da influência romana; a ventilação cruzada deriva da arquitectura brasileira, e por fim, os azulejos 
resultam da influência em Frank Lloyd Wright e na sua “superfície tecida”.

No desenvolvimento projectual, confrontam-se as problemáticas encontradas durante o 
levantamento das patologias. O estado de conservação da estrutura, paredes, tectos, caixilharias 
e infra-estruturas obriga-nos a ponderar cautelosamente acerca da profundidade da intervenção 
de que o mercado carece. Se por um lado se encontram anomalias ligadas ao desgaste natural 
que o tempo provoca, por outro constatam-se pequenas intervenções desinformadas que põem 
em causa a integridade do edifício. Deste modo, o projecto desenvolve-se de forma a não 
desvirtuar os valores principais do mercado, e a respeitar a herança que nos foi deixada. Quer-
se, fundamentalmente, tirar proveito dos valores da arquitectura moderna portuguesa, para 
responder às necessidades actuais. É necessário salientar o facto de que o mercado pré-existente 
não está habilitado à mobilidade reduzida, e numa tentativa de não se desvirtuar o carácter 
arquitectónico do edifício, optou-se por mantê-lo dessa forma.
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A vermelho apresentam-se as novas construções e a amarelo as demolições.
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[048]  Planta de vermelos e amarelos entre o actual e o proposto.
[049] Alçado principal e poente. Apresentação das intervenções/demolições. Escala 1:200
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ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO

PROJECTO DE REABILITAÇÃO
A inserção do mercado num terreno agrícola dificulta o processo de reparação das patologias. 
Desta forma, foi necessário abordar o método da reabilitação em elementos específicos não só 
pela sua complexidade como também pela intervenção mais profunda de que careciam.

A primeira intervenção centra-se na eliminação de elementos que possuem um valor 
arquitectónico menor, e que na maior parte dos casos, dizem respeito às adições e/ou alterações 
realizadas posteriormente à construção do mercado. (figuras 48 e 49) A caixilharia em alumínio 
que delimitava um espaço de supermercado, assim como as divisórias em madeira na loja 
são removidas uma vez que o seu propósito desapareceu e não se apresentam relevantes na 
composição do mercado. Um dos elementos que integra a reabilitação é o restabelecimento da 
fachada poente, visto que a sua linguagem foi adulterada e tornou-se completamente distinta do 
resto do mercado. Assim, procura-se retomar a sua consistência arquitectónica, “devolvendo” a 
fachada novamente ao mercado. Na ausência de caixilharia original das instalações sanitárias, 
propõe-se a repetição da caixilharia em ferro da entrada principal para não perturbar a leitura 
do edificado. Uma vez que existe um espaço de “ante-câmara” nas instalações sanitárias, não se 
encontrou nenhum inconveniente em não fechar completamente a entrada.

Para a correcção das fendilhações estruturais, pretende-se preencher os seus espaços por 
injecção de caldas de cimento ou cal de modo a ficarem totalmente seladas. A determinação 
exacta da extensão dos danos é quase impossível uma vez que a análise realizada foi de um modo 
superficial, e só é possível compreender a extensão de patologias como a humidade no decorrer 
das obras de reabilitação. No entanto, propõe-se a aplicação de barreiras químicas contra a 
humidade ascensorial, por via da injecção de resinas sintéticas ou por tratamento hidrofugante.

Na impossibilidade de observar a estrutura do telhado tradicional do mercado, apresentam-se 
duas soluções para os dois casos possíveis: caso a estrutura ainda se mantenha em bom estado 
de conservação, propõe-se a sua preservação e a adição de um isolamento térmico no sub-tecto, 
como por exemplo painéis “viroc”. Caso contrário, o telhado terá mesmo que ser substituído. 
A substituição da impermeabilização da cobertura é fundamental, assim como a resolução de 
um correcto escoamento de águas pluviais. Para tal, devem seretiradas as telas para recompor a 
regularização para a formação da pendente. Propõe-se a regularização com betonilha, pintura 
asfáltica, telas cruzadas, isolamento térmico, manta geotêxtil e godo lavado. A introdução de 
vidro duplo nas janelas basculantes superiores é inevitável. A adição de uma caixilharia interior 
não faria sentido uma vez que seria necessário abrir dois vãos com um sistema basculante. Como 
tal, propõe-se a manutenção dessas caixilharias, adaptando-as com vidro duplo para garantir 
isolamento térmico.
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A substituição dos rodapés entende-se como a solução mais viável devido ao nível de degradação 
avançado que estes apresentavam. Contudo, isto só pode ser realizado depois da eliminação da 
humidade presente nas paredes. 

PROJECTO DE INTERVENÇÃO MÍNIMA
Segundo Helena Barranha, os princípios de intervenção mínima são aqueles que garantem 
maior autenticidade na intervenção. Foram determinados alguns princípios orientadores antes 
do início do exercício projectual, sendo um deles, a aplicação de técnicas e sistemas tradicionais 
que se adaptem à natureza do edifício e à sua envolvente. Por outro lado, pretende-se actuar 
quase “cirurgicamente” e do modo mais simples e menos invasivo, quando possível. Assim como 
o emprego de materiais característicos do lugar, ou que até sejam produzidos localmente para 
uma maior economização dos meios e esforços.  O objectivo é melhorar as condições estruturais, 
infra-estruturais do modo mais estratégico possível, com o menor número de recursos – uma 
intervenção “suficiente” e sustentável.  Para evitar intervenções profundas nas paredes, o sistema 
elétrico (tubos em PVC) e o sistema de águas limpas (tubos em aço inox) ficarão à vista. Além 
disso, sugere-se a manutenção dos revestimentos das paredes com gesso estuque manual, assim 
como dos caixilhos de madeira e de ferro com pintura esmalte. A manutenção e a restauração 
dos azulejos é uma das acções que se reconhece como fundamental, uma vez que nunca foram 
uma opção puramente estética e decorativa por parte do arquitecto, mas sim de aproveitamento 
da própria luz que parece transformar o edifício quando “toca” neles.

Garantir conforto térmico no mercado sem intervir de um modo profundo foi um ponto 
importante no decorrer da elaboração da estratégia. Ainda que antigamente não existisse 
nenhum regulamento sobre a necessidade de isolamento térmico, quando se desempenha 
uma reabilitação, as preocupações actuais com as perdas energéticas têm de ser tidas em 
consideração. Neste sentido, propõe-se que a zona de átrio permaneça “aberta” para que não se 
perca a expressão arquitectónica do mercado. No entanto, nos espaços fechados (zona de bancas, 
cafetaria, showrooms, e instalações sanitárias) a aplicação de painéis de MDF hidrofugado a cru 
pelo lado interior, assim como isolamento em lã de rocha surgem como a melhor opção. 

Relativamente aos vãos, o modo actual para permitir uma garantia de conforto térmico é na 
adição de vidro duplo. No entanto, a intervenção procura manter, sempre que possível, o carácter  
das caixilharias originais. Por isso, nos vãos que não possuem abertura (nomeadamente na zona 
de bancas), e tendo como influência a  recuperação da Baixa do Chiado de Siza Vieira, propõe-se 
a introdução de uma caixilharia interior. Isto dará origem a uma caixilharia dupla, com caixa de 
ar entre as duas, o que permite obter conforto térmico e acústico.
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PROJECTO DE REUTILIZAÇÃO
No desenvolvimento do processo projectual, estabeleceu-se como prioridade a resposta às 
exigências actuais, reutilizando um espaço que não era “de ninguém” e tornando-o para todos. 
Numa perspectiva de futuro, propõe-se um novo programa que se adeque às características 
originais do mercado, nomeadamente um mercado artesanal e de produtos biológicos. Ainda que 
apresente um uso semelhante ao original, acredita-se que outra função não se adequaria naquele 
espaço uma vez que apresenta dimensões contidas (o mercado totaliza uma área de 360 m²), e 
o próprio desenho espacial é direccionado para o comércio. Posto isto, tira-se proveito daquilo 
que mais existe no lugar: a indústria e a agricultura, adaptando a um programa contemporâneo. 

De forma a dinamizar a economia da região, e numa perspectiva de futuro, o mercado artesanal 
e de produtos biológicos tem como objectivo a valorização da produção local, tanto no contexto 
alimentar como artesanal. O programa e os espaços são reutilizados para dar origem a um 
mercado contemporâneo. Um espaço que combina bancas para a venda dos produtos, assim 
como duas áreas de showrooms para a sua exposição e criação, cafetaria e instalações sanitárias 
públicas e privadas. Pretende-se que cada artesão ou produtor biológico da freguesia tenha uma 
instalação comercial para impulsionar o seu negócio. Por outro lado, reutilizam-se determinados 
elementos como o depósito sob a cobertura plana e as mesas pré-existentes pela sua singularidade 
e pelo seu valor arquitectónico.

De forma a dinamizar a economia da região, e numa perspectiva de futuro, o lugar surge como 
oportunidade para o desenvolvimento do contacto social, e propõe-se a reintrodução do conceito 
da humanização do espaço que Januário Godinho pretendia quando projectou o “centro cívico” 
do Louro.  

O mercado artesanal e de produtos biológicos constitui uma ferramenta fundamental para a 
complementação do conjunto. A ligação das diversas funções, permitem definir um todo e criar 
um espaço de permanência e de novas dinâmicas sociais. Para tal, propõe-se uma articulação 
do espaço público com o mercado, através da introdução de pequenos mercados e feiras ao ar 
livre na praça, de carácter temporário. Assim, a praça retoma a sua função social e promove 
vivências comunitárias e diárias. Numa altura em que os hábitos se vão alterando e cada vez mais 
se procura a produção local e o consumo do que “é nosso”, acredita-se que este será o programa 
mais adequado para trazer de novo o mercado à vida activa da população. 
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[055] Pormenor da janela basculante com vidro duplo. Escala 1:20 [056] Pormenor da caixilharia original de madeira, de acesso aos espaços de showroom e
à cafetaria. Escala 1:20
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[055] Pormenor da janela basculante com vidro duplo. Escala 1:20 [056] Pormenor da caixilharia original de madeira, de acesso aos espaços de showroom e
à cafetaria. Escala 1:20
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[058] Corte longitudinal pelo pátio. Escala 1:110
[059] Corte transversal pelo pátio. Escala 1:100
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[059] Corte transversal pelo pátio. Escala 1:100



102

[060] Corte transversal pela entrada secundária. Escala 1:100
[061] Corte transversal pelas bancas. Escala 1:100
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[062] Vista do espaço de bancas.
[063] Vista do pátio central. 
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CONCLUSÃO

Normalmente associa-se a palavra “património” a algo longínquo temporalmente. A presente 
dissertação pretende afirmar precisamente o contrário. Ainda que o período moderno em 
Portugal seja tardio, a produção arquitectónica portuguesa do século XX percorreu diversos 
caminhos até se atingir uma maioridade técnica e cultural, precisamente num período em que 
se atravessava um regime ditatorial Salazarista. Desta forma, numa fase inicial, apresentou-
se o conceito “universal” de património e de património moderno. Contudo, era necessário 
restringir ainda mais o conceito uma vez que o modus operandi da arquitectura portuguesa 
era diferente do internacional. Numa época de Revolução Industrial e da 2.ª Guerra Mundial, a 
produção arquitectónica internacional reflectia a evolução tecnológica. Portugal, neste período, 
encontrava-se fechado para si mesmo e portanto deve-se encarar a arquitectura portuguesa do 
período moderno como singular, como assim o foi. O caso de estudo reflecte os valores e o 
modo de fazer arquitectura da segunda metade do século XX: a sua integração com o sítio, a 
responsabilidade social, o carácter dos materiais combinado com o saber tradicional e acima de 
tudo, a valorização da identidade. Apesar dos esforços de instituições como a DOCOMOMO, 
para preservar o património moderno, a arquitectura deste período continua a perder-se. O 
caso português é ainda mais grave, uma vez que não existem condições legais que o protejam de 
eventuais intervenções ou até porque os edifícios foram projectados especificamente para um 
determinado uso, e a sua reutilização torna-se mais difícil. 

A presente dissertação reconhece o mercado do Louro como património moderno português. 
O seu carácter singular permite inseri-lo como obra de renome na história da arquitectura 
portuguesa e portanto, é clara a necessidade da sua salvaguarda. O edifício expressa uma inovação 
programática, formal e construtiva própria, e desta forma, acredita-se que é um testemunho 
inigualável da produção arquitectónica do período moderno em Portugal. 

Para tal, e procurando dar resposta à problemática levantada, realizou-se uma leitura prévia do 
edifício para posteriormente, se estabelecer uma metodologia e estratégias que permitissem a sua 
preservação e manutenção. Entendeu-se, portanto, que a reabilitação objectiva defendida por 
Antoni González Moreno-Navarro seria a melhor ferramenta para se intervir devidamente no 
património moderno português. Isto porque o autor defende um método que prioriza o próprio 
edificado, e não o gosto do arquitecto. A solução encontrada para recolocar novamente o edifício 
ao serviço da sociedade foi a reabilitação e a reutilização do mercado, utilizando o mínimo de 
recursos possíveis para alcançar uma máxima eficácia. Com a elaboração do trabalho, adquiriu-
se um posicionamento teórico e prático próprio de como intervir no património em geral. Para se 
recorrer aos melhores métodos e estratégias, conhecer primeiro a pré-existência é fundamental 
para preservar os valores do edificado, mas acima de tudo, preservar a sua memória e identidade. 
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APÊNDICE I: A REVISTA ARQUITECTURA

A revista foi criada em 1927, sendo que publicou irregularmente 43 números, até 
1939 e foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial. A publicação retoma 
em 1946 e apresenta-se então a 2.ª série. No mesmo ano, com o âmbito de criar uma 
nova arquitectura, um grupo de arquitectos forma o ICAT, que acabará por comprar 
a revista em 1948. Até Fevereiro de 1948, a revista focava-se somente na consagração 
do estilo nacional instaurado pelo Regime. Nessa mesma data, o rumo da revista 
altera-se, dando início à publicação da Carta de Atenas, uma vez que se acreditava 
que as portas ao urbanismo dos tempos modernos se iriam abrir. O objectivo seria 
promover um debate de natureza profissional e política, uma vez que o Sindicato 
Nacional dos Arquitectos era oprimido pelo Regime. 

Sob a orientação de Keil do Amaral, o ICAT edita a revista entre 1948 e 57, utilizando-a 
como uma ferramenta de divulgação e propagação da arquitectura moderna. Em 
1947, Keil do Amaral publica um artigo na revista Arquitectura intitulado “Uma 
iniciativa necessária”, que iniciou um dos acontecimentos mais importantes do 
movimento moderno português: o Inquérito à Arquitectura Portuguesa. Keil 
reivindica aquilo que achava ser o “(...) verdadeiro princípio para uma renovação da 
arquitectura” (Ramos, 2015: 90) e a necessidade de reencontrar as raízes populares.  

No ano seguinte, já existia uma consciencialização acerca das mudanças que vinham 
a ser introduzidas pelos princípios modernistas, e portanto, a revista publica a Carta 
de Atenas distribuída em vários números. Para além disso, divulgará alguns artigos 
redigidos por arquitectos que recusam e criticam a arquitectura que tem vindo a 
ser produzida, e propõe uma produção adequada às necessidades da sociedade 
portuguesa. Em 1949, a Arquitectura serve como meio para a publicação do relatório 
escrito pela Comissão do 1.º Congresso Nacional de Arquitectura, e denominado 
“Conclusões e Votos”, para que os arquitectos reflectissem e contribuíssem para o 
futuro da arquitectura nacional.

“Adequando-a como suporte teórico e informativo da situação que se esboçava neste meio 
do decénio, atenta à necessidade de uma diferente adequação social e histórica, criava 
perspectivas críticas polémicas de modo a estruturar uma nova plataforma, agora aberta 
e plural, resultante das clivagens inevitáveis da “ampla unidade do Congresso”.” (Tostões, 
2015a: 445)

A revista Arquitectura torna-se também produtora de um concurso para a criação 
de uma casa de Férias no Rodízio, onde já existem produções arquitectónicas de 
alguns arquitectos influentes. 

Entre os concorrentes, existiam tanto arquitectos recém-formados como finalistas, 
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contudo em todos eles era nítida a vontade em exercer a nova arquitectura. As 
suas propostas distanciavam-se do regionalismo e aplicavam diversos princípios. 
Sobretudo no que diz respeito às coberturas de laje que possibilitavam a abertura 
de grandes vãos envidraçados e o nível de depuramento formal era predominante. 
Por fim, eram utilizados materiais locais apenas pelas suas capacidades construtivas. 
Desta forma, a revista publica na sua 2.ª série, nos números 23 e 24, de Maio e Junho  
de 1948, um projecto elaborado para o concurso, dos arquitectos Victor Palla e 
Bento D’Almeida.

Contudo, no início de 1957, a revista volta a sofrer uma transformação e passa a ser 
editada por uma nova geração de arquitectos, recentemente formados pela Escola 
de Belas Artes de Lisboa, nomeadamente Frederico Santana, Carlos Duarte, Nuno 
Portas e José Daniel Santa Rita. Procuravam “(...) exprimir as tendências de revisão do 
Movimento Moderno que começavam a dominar o debate internacional.” (Correia, 
2012: 80) Dá-se então início à 3.ª série da revista Arquitectura, que publicará 73 
números e terminará em 1974. Nesta série, mais precisamente no n.º 59 de Julho 
de 1957, divulga-se a Casa de Ofir do arquitecto Fernando Távora. (figura 66) Isto 
marca um momento de charneira no que diz respeito à orientação conceptual da 
revista.

Em Outubro de 1957, no Editorial n.º 60, os novos editores propõem dois objectivos. 
Um deles, ressalta a importância de conhecer a realidade portuguesa e tentar 
encontrar respostas para as necessidades do momento, através do debate. Para além 
disso, a “(...) procura colectiva devia ser conduzida dentro da actualidade do debate 
internacional que a revista se propunha divulgar.” (idem, ibidem) O grupo de recém-
arquitectos também não se revia nos princípios e dogmas pelos quais o Movimento 
Modernos se fundamentava, uma vez que para eles, era demasiado universal e 
abstracto, o que não permitia que este se relacionasse com a identidade cultural de 
cada lugar. Além disso, a linguagem técnica e funcional que o moderno aplicava, 
forçava e implicava uma “uniformização do comportamento humano”. (Duarte 
apud Correia, 2012: 80) Isto não quer dizer que os arquitectos modernos tivessem 
perdido o seu valor, pelo contrário. Conseguiram ultrapassar as restrições que eram 
impostas no momento, numa sociedade que nunca conheceu a modernidade.

Assim, a Arquitectura apresentava uma intenção de continuidade em vez de uma 
ruptura com o passado: pretendia-se rever os princípios do modelo internacional 
e recuperar o valor da arquitectura moderna portuguesa simultaneamente. Na 
publicação n.º 66 de Novembro/Dezembro de 1959, Nuno Portas comenta a 
situação da arquitectura nacional e internacional no texto “A responsabilidade de 
uma novíssima geração no Movimento Moderno em Portugal”. O arquitecto não só 
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destaca a importância de rever o conceito de modernidade, estabelecido no período 
entre guerras na Europa, como também dirige a sua preocupação para os novos 
arquitectos: “Pensamos que uma importante contribuição para esse debate – que 
constitui uma das preocupações centrais da revista – seria precisamente o interrogar 
de uma novíssima geração, não só nas suas ideias  e intenções mas sobretudo nas 
suas obras.” (Portas apud Correia, 2012: 81) 

Desta forma, apela à nova geração que tome consciência das condições e 
necessidades daquele tempo e da importância do debate, sem com isso abandonar 
os progressos que a geração moderna anterior alcançou em Portugal. Ou seja, que 
sejam capazes de atingir “um certo grau de síntese e de eficácia operativa”. (idem, 
ibidem) Nesse mesmo ano, deu-se o encontro CIAM 59, realizado entre 7 e 15 de 
Setembro de 1959, no Museu Kröller Müller, em Otterlo na Holanda. Para assumir 
uma postura de ruptura com os congressos anteriores, decidiu-se que se intitularia 
de CIAM 59, e não de CIAM 11. O encontro ficou assinalado pela discordância de 
opiniões, principalmente entre o Team X e o grupo italiano, e entre os Smithson e 
Nathan Rogers. Nuno Portas caracteriza a situação internacional, como sendo uma 
‘encruzilhada de caminhos’. No entanto, era possível encontrar um caminho comum: 
a definição de modernidade não devia ser restrita a uma linguagem, vocabulário ou 
estilo, mas sim a um modo de fazer e de agir. Além disso, existe uma unanimidade no 
que diz respeito à valorização do lugar, e ao reconhecimento da sua individualidade. 
Desta forma, a construção deveria integrar-se num contexto adequado, e assim, ser 
considerado património, ou histórico e cultural, ou natural, consoante o lugar. O 
mesmo deveria ser aplicado ao sistema construtivo, ou seja, aplicando as técnicas 
tradicionais e próprias de cada região. “Dessa maneira, não só o sistema construtivo 
se adequaria à disponibilidade de recursos humanos e materiais de cada lugar, como 
essa adequação se reflectiria na linguagem da arquitectura.” (Correia, 2012: 83)

No final da década de cinquenta, a influência do Movimento Moderno transformou 
a prática da arquitectura portuguesa. Isto forçou os arquitectos a definir um discurso 
crítico e um pensamento teórico, que ajudasse a encontrar respostas formais, uma 
vez que esse modelo era bastante dependente de um vocabulário formal. Ainda que 
houvesse uma vontade de mudar o rumo da arquitectura portuguesa, a censura e as 
restrições impostas pelo regime político condicionavam as actividades culturais. Os 
arquitectos que resistiam ao autoritarismo, e que não concordavam com os ideais 
do governo, estavam continuamente a esforçar-se para afirmar uma linguagem 
modernista. Na década de 60 no n.º 68 de Julho, a revista Arquitectura revela pela 
primeira vez uma obra de Siza Vieira analisada por Nuno Portas. Para o arquitecto, 
a obra de Siza é uma síntese feliz da arquitectura, artes plásticas e escultura. “Esse 
sentido de integração da pintura e escultura, que chama ‘figurativo’, representa para 
ele, recuperar uma qualidade que tinha sido abandonada pela arquitectura moderna 
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depois de lhe ter atribuído, com um sentido pejorativo, o rótulo de ornamento.” 
(idem, ibidem)

Assim sendo, é possível afirmar que Siza Vieira, no meio de toda a encruzilhada, 
foi capaz de encontrar a sua linguagem arquitectónica, sem recorrer a um estilo ou 
escola. É por isto que Nuno Portas valoriza a personalidade da obra de Siza Vieira, 
e a considera como arquitectura moderna. A 3.ª série da revista Arquitectura foi 
fundamental como ferramenta de divulgação não só das questões em torno do debate 
internacional, como também na exposição das obras portuguesas mais relevantes. 

Após a Revolução dos Cravos, a 25 de Abril, ainda chega a ser publicado um número 
na Arquitectura, mas a 4.ª série apenas será retomada em 1979. Cinco anos depois, 
devido a problemas financeiros que se vinham agravar, a publicação é encerrada. 
No ano seguinte, em 1985, José Lamas decide recuperar a revista e denomina-la 
de “Arquitectura Portuguesa”, dando início à 5.ª publicação com 12 números. 
Contudo, a sua última publicação será em 1988. Com isto, a revista englobou cinco 
séries e totalizou 208 números impressos.
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APÊNDICE II: O INQUÉRITO À ARQUITECTURA POPULAR 
PORTUGUESA

E eu lembro-me que na véspera da visita do Salazar à SNBA fez-se uma projecção de slides 
para o Arantes e Oliveira e passou em determinada altura um conjunto de casas - no Sul - 
todas iguais, com aquelas chaminés alentejanas fortes, uma solução bastante fechada. E o 
ministro disse “que bonito, isso parece arquitectura moderna”. E eu que estava atrás - lembro-
me perfeitamente disto - disse-lhe “mas, ó sr. ministro, o Inquérito vem exactamente confirmar 
a existência de grandes similitudes entre a arquitectura popular e a arquitectura moderna”. E 
ele disse-me assim: “o sr. arquitecto pense isso, mas não diga isso amanhã ao Sr. Presidente do 
Conselho (...)”. (Távora apud Leal, 2009: 39)

A década de sessenta é uma altura de grandes mudanças no nosso país. Este período 
é caracterizado tanto pela emigração económica e política que ia gradualmente 
despovoando pequenos aglomerados isolados, como pela emigração provocada pela 
alteração dos interesses e da cultura e pelas novas modas que iam sendo introduzidas. 
Ainda que a população portuguesa decrescesse, a economia ia-se acentuando. A 
população portuguesa começa a deslocar-se para as cidades litorais, onde crescia 
o turismo de massas, enquanto que o interior ia tornando-se cada vez mais vazio. 
“Esta era uma emigração de proximidade, e, ao contrário das anteriores feita de 
visitas periódicas e de promessas de um futuro retorno à terra que foi o principal 
responsável por muitas das alterações que se foram fazendo nesse território.” (Dias, 
2013: 10) 

O Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa foi desenvolvido pelo Sindicado 
Nacional dos Arquitectos, entre 1955 e 1960. Consistiu num levantamento da 
arquitectura popular portuguesa, segmentando o país em seis zonas43  e atribuindo 
cada uma delas a um grupo de arquitectos. Fizeram, em três meses, um total de 
cinquenta mil quilómetros, entre automóvel, lambreta, a cavalo e a pé, tiraram 
cerca de dez mil fotografias, centenas de levantamentos e desenhos e milhares de 
apontamentos. Em 1955 inicia-se o trabalho de campo para a realização do Inquérito 
à Arquitectura Regional Portuguesa. Esta ideia parte de Keil do Amaral quando 
este publica o texto “Uma iniciativa necessária” e torna-se numa luta de todos os 
arquitectos para encontrar as verdadeiras raízes da arquitectura portuguesa, de 
forma a que não continue a ser a arquitectura mistificada que tem sido até então. 

43. Zona 1: Minho - Fernando Távora, Rui Pimentel e António Menéres. Zona 2: Trás-os-Montes - 
Octávio Lixa Filgueiras, Arnaldo Araújo e Carlos Carvalho Dias. Zona 3: Beiras - Keil do Amaral, 
José Huertas Lobo e João José Malato. Zona 4: Estremadura - Nuno Teotónio Pereira, António Pinto 
de Freitas e Francisco Silva Dias. Zona 5: Alentejo - Frederico George, António Azevedo Gomes e 
Alfredo Mata Antunes. Zona 6: Algarve - Artur Pires Martins, Celestino de Castro e Fernando Torres. 
(figuras 67 a 72)
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Nesse texto, o arquitecto defende a realização do Inquérito e salienta questões 
relativas à sua prática, como por exemplo o custo monetário ou o número de 
elementos necessários: “Com trinta contos, mais escudo menos escudo, fazia-se a 
coisa. (...) Organizar-se-iam três equipas de dois arquitectos que percorreriam uma 
o Norte, outra o Centro e outra o Sul.” (Fernandes, 2010: 103) No entanto, a ideia de 
Keil do Amaral era pouco realista, uma vez que o Inquérito acabou por mobilizar 18 
arquitectos organizados em seis equipas, com um subsídio de 500.000$00 atribuído 
ao Sindicato Nacional dos Arquitectos. A principal condicionante para este trabalho, 
referida na introdução do Inquérito, é precisamente a verba baixa que havia sido 
financiada. O Inquérito, acaba por ser uma partilha de pensamento da nova geração 
que conciliava a base histórica e o organicismo na arquitectura e também, uma 
vontade colectiva44  da necessidade de consciencialização e reestruturação da forma 
de pensar e de fazer arquitectura:

“(...) já há muito um grande número de arquitectos portugueses reconhecia a vantagem de 
alicerçar em tradições regionais vivas, a arquitectura de hoje, precisando de saber como 
construíam e as razões que os levaram à criação e adopção de certos partidos, técnicas, 
elementos; como resolveram os problemas do clima, dos materiais disponíveis, da economia 
e condições de vida de cada região e até que ponto essas soluções permaneciam vivas, 
adequadas funcional, económica e espiritualmente, (...)”. (Tostões, 2015a: 449)

Assim, aquilo que se fazia até ao momento, era copiar e decorar os edifícios, sendo 
que o que prevalecia era a dimensão estética. Através desta recolha de elementos 
que caracterizam a arquitectura portuguesa nas diferentes regiões, encontravam-
se as bases para um “regionalismo honesto”, uma vez que “(...) a Arquitectura 
Nacional não é, não pode ser um apinocar de fachadas e de interiores com elementos 
decorativos típicos...”. (Fernandez, 1988: 45) 

Aquilo que o Inquérito trouxe foi uma integração da antropologia e da etnografia na 
arquitectura portuguesa.45 Os arquitectos portugueses, queriam com este trabalho, 
entender o todo e a multiplicidade das suas relações através de “(...) uma análise 
feita pelo entendimento dos modelos e dos conceitos. A partir deles poderíamos 
então partir para as necessárias generalizações e para o entendimento dos princípios 
e dos mecanismos que nos levam até ao processo de desenho.” (Dias, 2013: 14) Os 
arquitectos que integravam as zonas norte de Portugal, têm uma abordagem “(...) 

44. Foi  um trabalho colectivo, onde cada equipa lidou com uma realidade diferente, teve uma 
abordagem distinta e encontrou soluções muito específicas. No entanto, quando se juntam as seis 
partes singulares, obtém-se um todo coerente.
45. Esta contribuição parte principalmente do arquitecto responsável pela Zona II, Octávio Lixa 
Filgueiras e marcou os trabalhos realizados na zona norte do país. Isto porque o seu CODA com o 
título “Urbanismo: um Tema Rural” também levou a que fosse escolhido para coordenar a equipa 
de Trás-os-Montes. Também Arnaldo Araújo, que integrava a mesma equipa dedicou o seu CODA 
à questão das “Formas do Habitat Rural - Norte de Bragança: Contribuição para a estrutura da 
comunidade”. Este é também um dos motivos para a participação destes dois arquitectos no Plano 
para uma Comunidade Rural apresentado no CIAM X.
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menos funcionalista e mais antropológica do espaço e das formas arquitectónicas.”  
(Maia, 2014: 539)

O Inquérito à Arquitectura Regional tinha como objectivo identificar e registar 
a arquitectura popular que era realizada, ou seja, a arquitectura “sem autor”. Isto 
porque a maioria dos arquitectos, e não só, sabia que efectivamente não existia uma 
Casa Portuguesa, mas sim várias Casas Portuguesas. A divisão do país em seis zonas 
foi aceite por Orlando Ribeiro, conhecido Mestre em Geografia e em cada zona 
foi distribuído um Arquitecto Sénior que seria o responsável, acompanhado por 
dois arquitectos estagiários. Na apresentação do produto final de cada equipa tinha 
liberdade para estruturar e organizar o conteúdo, fotografias, desenhos, esquemas e 
textos: “Foi naquela sala da E.S.B.A.P., portanto, que começámos a trabalhar, tendo 
como pano de fundo uma Província inteira, que importava conhecer. Teríamos, 
então, de definir como iríamos actuar, pois o para quê já estava suficientemente 
interiorizado.” (Dias, 2013: 30)

Este trabalho veio, acima de tudo documentar o modo como a arquitectura 
deveria ser compreendida, uma arquitectura mais humana, ligada à tradição e à 
continuidade. Para Carlos Carvalho Dias, este Inquérito é acima de tudo uma lição 
sobre o entendimento do território, do seu clima, da sua topografia e história e das 
gentes que a ocupam. 

“(...) constatamos assim que se tratou sobretudo de uma divisão de tarefas e de uma 
distribuição  pelo território feita pela experiência de trabalho, mas também pelo pragmático 
ajustamento e a optimização dos meios e disponibilidades de uns e outros para um orçamento 
muito limitado. Pragmatismo que, aproveitando os apoios e os conhecimentos que cada um 
poderia ter em cada zona, explicam a razão da distribuição feita pelo território.” (Dias, 2003: 
17)

O primeiro resultado da investigação foi publicado no livro “Arquitectura Popular 
em Portugal” com a edição do Sindicato Nacional dos Arquitectos, em 1961. 
Embora não fosse assumido como conclusão, era o único documento que revelava o 
material que havia sido recolhido e uma grande referência para a nova formação de 
arquitectos. Ainda que tenha sido realizado em grupo, sob a coordenação de Keil do 
Amaral, o relatório da Zona 1 é da total responsabilidade de Távora, coordenador do 
grupo constituído por António Menéres e Rui Pimentel. Este relatório é distinto dos 
restantes, por inúmeras razões: pela importância que dão à história da povoação; pela 
preocupação com o quadro histórico e geográfico, e a sua relação com a componente 
humana. 

“(...) os usos que se encontram em cada região estudada justificam-se pelas características 
hidrográficas, pelo relevo, pelo clima, pela constituição dos solos e pela história do 
povoamento e, por sua vez, justificam os tipos de ocupação do território e as formas e 
técnicas de construção (a organização do espaço).” (Fernandes, 2010: 158)
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[073] Esquisso de Carlos Carvalho Dias. Levantamento de 
uma casa em Mondrões, zona 2.
[074] Esquisso de Carlos Carvalho Dias. Um moinho de 
água no Tâmega, inserido na zona 2.
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Designam-se também várias tipologias de ocupação do território. Assim, o grupo 
de arquitectos responsáveis pela Zona 1, procura comunicar o modo de vida que 
encontrou nas diferentes formas de ocupação, e relacionando-a com o território, 
o desenho das vias, a associação entre as casas e a rua e a organização espacial das 
habitações. (figuras 73 e 74) Távora antecipa uma das principais conclusões do 
Inquérito, quando refere que “A casa popular fornecer-nos-à grandes lições porque 
ela é a mais verdadeira, a mais funcional e a menos fantasiosa.” (Fernandes, 2010: 
103) Enquanto um dos arquitectos envolvidos no trabalho de campo do Inquérito 
à Arquitectura Popular, Fernando Távora procura o “(...) carácter nacional nas 
condições regionais (contexto sócio-económico, clima, luminosidade, materiais, 
etc.), (...)” (Fernandes, 2010: 99) e chega à conclusão que não existe uma imagem 
portuguesa, contrariamente ao discurso nacionalista do Regime.

Conforme Nuno Portas indica, existiram leituras diferentes por parte de cada equipa 
que estabeleceram formas de entendimento divergentes, umas mais culturais, outras 
instrumentais ou umas mais tácticas. De outro modo, Nuno Teotónio Pereira 
também refere que a “(...) contribuição para a expansão da noção de “património 
arquitectónico” para a arquitectura popular e para os assentamentos rurais, (...)” 
(Maia, 2014: 542) foi uma das grandes implicações que o Inquérito desenvolveu. 
Além disso, o trabalho é fundamentalmente um registo de uma realidade que 
desapareceu imediatamente a seguir, com a chegada dos emigrantes. 

Contrariamente ao que era esperado pelo Governo, o Inquérito concluiu que a 
arquitectura genuinamente nacional, está presente nas diferentes tradições que 
existem nas diversas regiões. No fundo, a expressão arquitectónica é influenciada 
pelos contextos distintos em que a obra está inserida. Desta forma, conclui-se que a 
arquitectura portuguesa não resulta de modelos e de um tipo arquitectónico comum 
a todo o país, mas sim de um “traço de carácter intemporal dos homens do nosso 
país.” (Tostões, 2015a: 450) Não existe, portanto, uma Arquitectura Portuguesa e 
uma Casa Portuguesa. Traduz-se, desta forma, numa consciencialização da história, 
aliada ao saber popular e aos valores permanentes da arquitectura nacional, 
proporcionando uma visão renovada da mesma. Questiona-se o Moderno, uma vez 
que a Arquitectura Popular pode também ser racional e promove uma relação e 
proximidade da arquitectura ao lugar, à paisagem e ao habitante. Aliás, as soluções 
mais cobiçadas e fotografadas eram precisamente aquelas que partilhavam os 
mesmos critérios da arquitectura moderna: “(..) a adaptação ao meio e funcionalismo, 
verdade dos materiais, soluções de serialidade, etc.” (Leal, 2009: 48) 

Assim, a leitura modernista da arquitectura popular, é no fundo, uma oposição à 
imagem da Casa Portuguesa, patrocinada pelo Regime. As seis equipas estavam 
então presentes na Sociedade Nacional de Belas Artes, na altura sede do SNA, a 
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[075] Fernando Távora a apresentar os resultados obtidos no 
Inquérito;
[076] Desenho de Carlos Carvalho Dias para identificar os 
presentes:

1. Ministro das Obras Públicas – Arantes e Oliveira;
2. Subsecretário de Estado das Obras Públicas – 
Saraiva e Sousa;
3. António de Oliveira Salazar;
4. António Freitas;
5. Octávio Filgueiras;
6. Fernando Távora;
7. Arnaldo Araújo;
8. Rui Pimentel;
9. Carlos Carvalho Dias;
10. Nuno Teotónio Pereira;
11. Carlos Ramos;
12. António Menéres. (Dias, 2013: 180)
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apresentar as suas conclusões ao Presidente do Conselho, em Abril de 195846. (figuras 
75 e 76) Divulgavam o seu trabalho através de maquetas com “(...) a distribuição e a 
dimensão definitivas das fotografias e desenhos, entremeados pelos textos descritivos 
e/ou explicativos, apresentados nas suas respectivas manchas.” (Dias, 2013: 177) A 
elaboração das maquetas foi criteriosa, tanto na selecção do material mais adequado 
para a leitura da zona, como na síntese dos textos. A composição de cada folha 
deveria estar equilibrada e apresentável esteticamente. Depois da apresentação das 
Zona 1 e 2, seguiu-se a vez de Keil do Amaral anunciar os resultados da zona pelo 
qual era responsável. Nesse momento, todos os intervenientes ficaram alarmados e 
atentos, uma vez que se sabia que o arquitecto era um assumido opositor ao Regime. 
Contudo, Carvalho Dias, um dos presentes, refere que assistiu a “(...) uma conversa 
cordata e educada entre os dois, com o Keil, agora sentado ao lado do Salazar, 
passando as folhas da maqueta do livro, apresentando o seu trabalho e as respectivas 
imagens.” (Dias, 2013: 181)

Desta forma, o Inquérito à Arquitectura Popular produziu frutos, mas não deixou 
de ser um acto de coragem por parte dos arquitectos, uma vez que se viviam tempos 
de austeridade. A Casa Portuguesa torna-se conservadora para a nova geração de 
arquitectos que se influenciavam pelo que acontecia na Europa, principalmente no 
que Kenneth Frampton denomina de “regionalismo crítico”. 

“O Inquérito à Arquitectura Popular tinha produzido os seus frutos e na Escola do Porto 
sucediam-se os trabalhos de tese como aprofundamento dessa temática. É que a equipa 
do Inquérito à Zona 2 tinha valorizado em especial a pesquiza sobre os mais pequenos e 
remotos aglomerados rurais, tomando-os como exemplo de um complexo problema de 
ordem cultural sobre o qual se fundamenta a acção da arquitectura. Viana de Lima era muito 
sensível a esse tema.” (Tavares, 2012: 42)

Ana Tostões refere que o Inquérito articulou dois mundos distintos e conseguiu 
reconciliar a história de um “não tempo”. A maturidade dos arquitectos portugueses 
permitiu que passassem a encarar a arquitectura portuguesa como uma realidade 
distinta, mais ligada ao vernáculo e ao lugar, do que ao Estilo Internacional: 
“Significa a abertura da arquitectura portuguesa para o futuro e a possibilidade 
da contemporaneidade. Se os modernos fizeram as contas com a modernidade, a 
maturidade significa as contas feitas com o tempo, com o passado.” (Tostões, 2015a: 
586) Resultou numa “descontracção” dos arquitectos, uma vez que o sentimento 

46. Sabe-se que o Presidente do Conselho de Ministros, Dr. António de Oliveira Salazar era um dos 
interessados para que o Inquérito se realizasse, caso contrário este trabalho não seria concretizado. 
Quando Salazar consultava os resultados do Inquérito, depara-se com uma maqueta e pergunta que 
pedra é aquela, ao que Fernando Távora responde “É granito”, ao que o Chefe do Estado refere: “Isto é 
bonito, bem mais bonito que esse cimento armado que agora fazem para aí.’ (...) E eu [Fernando Távora] 
disse: ‘Ó senhor Presidente do Conselho, o cimento armado pode ser usado, não há inconveniente 
nenhum, o que é conveniente é que seja bem usado. É um material como a pedra é.’ E o tipo olhou para 
mim, olhou para a assistência e diz: Tão novo... e já tão subvertido...’ .” (Távora apud Leal, 2009: 49)
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de estarem a trair os princípios da arquitectura moderna desapareceu, e começam 
a introduzir elementos tradicionais que eram anteriormente apontados como 
impuros. Daqui emerge uma terceira via na arquitectura portuguesa, que concilia 
a tradição com a inovação. Temos como exemplo diversas obras como a Casa de 
Ofir de Fernando Távora, a casa Afonso Barbosa de Januário Godinho, ou até 
alguns projectos considerados representativos desta corrente de Viana de Lima, 
Nuno Teotónio Pereira, Álvaro Siza Vieira e Nuno Portas. Manuel Mendes refere 
que “(...) o estudo da arquitectura vernacular trouxe um novo equilíbrio “que havia 
sido deformado pela valorização tecnológica do Movimento Moderno: a harmonia 
entre espaço, arquitectura e a vida dos habitantes, a relação entre as propostas de 
transformação e a paisagem existente”.” (Maia, 2014: 541)

Retornam ao passado, à tradição e sobretudo à história e defendem um “(...) método 
para atingir a exaltação formal com o uso apropriado de qualquer material.” (Tostões, 
2015: 587) Daqui resulta uma expressão arquitectónica com valores inigualáveis e 
duráveis. Uma das consequências do Inquérito foi a apresentação do plano para 
uma Comunidade Rural no X Congresso dos CIAM. Contudo, existiram outros 
resultados deste trabalho, uns mais directos do que outros. Temos como exemplo 
alguns projectos que sofreram influência desta investigação, até mesmo CODAS 
(Concurso para Obtenção do Diploma de Arquitecto) relacionados com este tema, 
como é o caso de Rolando Torgo com o título Habitação Rural em Amarante, de José 
Forjaz com Complexo Cooperativo na Granja do Mourão, e por fim, Recuperação de 
Aldeias Espinho de José Dias. Além disso, o Inquérito influenciou também o rumo 
que a arquitectura portuguesa tomou posteriormente.

As interpretações sobre o trabalho realizado apenas se manifestaram após a queda do 
Estado Novo em 1974 e foram vistas como uma oposição à imagem arquitectónica 
que o Poder defendia. Actualmente, a informação apurada pelo Inquérito à 
Arquitectura Regional Portuguesa é também uma ferramenta de trabalho para 
outras disciplinas como história, antropologia, sociologia, história da fotografia e 
outras áreas de investigação. Acima de tudo, é fundamental no contexto da história 
da arquitectura, uma vez que constitui um “(...) marco, enquanto testemunho 
histórico de uma época, representando um significativo desafio para a consciência 
crítica actual (...)”. (Maia, 2014: 543) Nos dias de hoje, o debate arquitectónico volta 
a incluir temas como o vernáculo e o regionalismo, e desta forma, a discussão crítica 
do Inquérito continua a estar presente.

A relação com o meio presente no Inquérito e no percurso teórico de Fernando 
Távora tanto é uma crítica à imagem nacionalista imposta pelo regime, como à 
aplicação dos modelos do Movimento Moderno Internacional. O seu desejo de 
criar uma identidade colectiva será cumprido quando participa no X Congresso dos 
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CIAM, em 1956.
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[077] Viana de Lima e Fernando Távora em reunião prévia do CIAM IX. 
Porto, 1953.
[078] Távora apresenta o projecto para um Comunidade Rural no X 
CIAM. Dubrovnick, 1956.
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APÊNDICE III: X CONGRESSO DOS CIAM

Depois da derrota do nacionalismo e da imagem da Casa Portuguesa, os arquitectos 
focam-se na contextualização da obra com o meio envolvente. É através da crítica a 
esta imagem que o Regime implantou, que surge o pensamento teórico de Fernando 
Távora, que se opõe à tendência de aplicar os modelos internacionais como se fosse 
um estilo. Este desenvolvimento também se deve ao enfraquecimento do regime, que 
ao longo da década de cinquenta tem vindo a tornar-se cada vez mais incapacitado 
“(...) para impor a primeira e cada vez mais permissivo a deixar passar a segunda 
(...)”. (Bandeirinha apud Fernandes, 2010: 196) Isto também acontece, uma vez que 
o Estado Novo quer acompanhar o capital monopolista, e para isso vai-se desligando 
aos poucos do velho ruralismo através de construções com novas características. 
Desta forma, Távora tenta individualmente transformar uma identidade que é de 
todos. A mudança de linguagem, tanto escrita como desenhada, começa a estar 
presente nos CODA na década de cinquenta, mas de um modo particular, na 
presença portuguesa no X CIAM, que decorreu entre 3 e 13 de Agosto de 1956. 

Após a realização do Inquérito, existiram diversas consequências. Contudo, 
salientamos uma que consideramos ter sido a melhor desenvolvida e estruturada: 
a proposta realizada pelo grupo CIAM Porto e apresentada no Congresso de 
Dubrovnick em 1956. Ainda em fase de preparação da publicação, a proposta 
consistia num plano para um pequeno aldeamento em Bragança, denominado de 
“Plano de uma Comunidade Rural”. Portugal estava representado nesse Congresso 
pelos arquitectos Fernando Távora, Viana de Lima, Octávio Lixa Filgueiras e os 
arquitectos estagiários Arnaldo Araújo e Carlos Carvalho Dias. (figura 78) O “Plano 
para uma Comunidade Rural” com cerca de quarenta habitações tem como base o 
trabalho de campo do grupo da Zona de Trás-os-Montes e Alto Douro realizado no 
âmbito do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa. O grupo de arquitectos 
responsáveis pela Zona II eram Octávio Lixa Filgueiras, Arnaldo Araújo e Carlos 
Carvalho Dias. A participação portuguesa, ou melhor portuense, no CIAM X, era 
constituída por elementos dos grupos responsáveis pelas zonas mais a Norte do 
Inquérito, uma vez que são bastante semelhantes e podem ser consideradas como 
um grupo homogéneo. Assim, dispõem-se a elaborar  uma “(...) plataforma comum 
face ao tema proposto das inter-relações do Habitat.” (Fernandes, 2010: 197) O tema 
abordado ressaltava a necessidade de revisão do método internacional, e introduz-
se o conceito de “arquitectura participada” que seria novamente tópico abordado e 
reflectido nos anos seguintes. No fundo, “(...) é a expressão projectual daquilo que 
tinha sido a aprendizagem do Inquérito, e, sobretudo, o resultado da reflexão desta 
equipa, e das preocupações de como poderia o arquitecto intervir nestas estruturas.” 
(Dias, 2013: 15)
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079] e [080] Painel 2 e 3 da proposta do grupo CIAM Porto para a 
Comunidade Rural “Habitat Rural, Nouvelle Communauté Agricole”.
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A proposta inicia-se com a escolha do local de implantação, situado na zona II no 
interior norte de Portugal e ocupando as margens do vale do rio de Onor. Tendo 
como base as lições da Arquitectura Popular, o plano vai consistir num aglomerado 
de pequenas comunidades existentes, com diferentes soluções tipológicas inspiradas 
nas construções locais. A implantação apresenta-se com uma composição simples e 
natural, de forma a que a comunidade possa crescer facilmente. Também apostaram 
no uso de materiais locais e de soluções tipológicas que fossem de fácil adaptação 
às necessidades das famílias, que poderiam “(...) tomar a iniciativa da realização 
dos trabalhos indispensáveis para adaptar a sua casa às necessidades do momento.” 
(Fernandes, 2010: 199) Era importante para os arquitectos portugueses, que o plano 
fosse o mais natural e espontâneo possível e portanto, defendem que a realização de 
inquéritos é essencial para se evitar “projectos estudados fora das realidades locais” 
e a “perigosa tendência de centralização”.  (figuras 79 e 80) Com isto, ambiciona-se 
uma arquitectura que aprende com arquitectura popular, mas que não a mimetize.  
“(...) no painel final, os textos destacam o espaço central da habitação (enfatizando 
a ligação “Foyer”- varanda) como partido do projecto dos fogos, centro da vida 
familiar; de igual modo, realça-se o papel do largo da aldeia como centro da vida 
comunitária.” (idem, ibidem)

O discurso e o pensamento de Fernando Távora é de tal forma difundido, que acaba 
por chegar a diversos arquitectos que não pertencem à sua geração, tais como Lixa 
Filgueiras, Arnaldo Araújo e até Viana de Lima. Isto veio demonstrar a importância 
do Inquérito e a mudança do modelo internacional para um procura de formas 
expressivas, salvaguardando e valorizando a identidade, o lugar e a cultura.  O 
Inquérito e a participação portuguesa no X CIAM vão trazer um grande contributo 
para as décadas seguintes da arquitectura portuguesa. Seguir-se-à um caminho mais 
humano, onde a participação do utente será um elemento de projecto.
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APÊNDICE IV: CRONOLOGIA

Uma vez que o presente trabalho se desenvolve ao longo de quase cinco décadas, 
foi importante para nós, enquanto processo auxiliar, compreender a sucessão de 
acontecimentos que iam surgindo. Desta forma, conseguimos ter uma visão clara 
e global da relação entre os assuntos  que serão tratados e a linha temporal em 
que estes ocorrem. Inicialmente, esta cronologia surgiu para um entendimento e 
clarificação pessoal dos acontecimentos históricos nacionais e internacionais e do 
posicionamento das obras de Januário Godinho na segunda metade do século XX.

Posteriormente, consideramos indicado que a cronologia permanecesse no trabalho 
final uma vez que proporciona uma leitura imediata e a contextualização das 
temáticas abordadas. Tornou-se também num elemento de exposição da análise 
histórica efectuada e dos elementos  que para nós são os mais relevantes para a 
dissertação: os grandes marcos na conjuntura internacional, a relação entre a obra 
de Januário Godinho e o contexto histórico, político e arquitectónico nacional.
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CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL

Em 1915 experimenta-se o modernismo 
na revista A Águia e no segundo número 
da revista Orpheu.

Em 1927 dá-se a criação e a primeira 
publicação nacional da revista 
Arquitectura.

Implementação do Estado Novo em 
1933 e criação do Secretariado de 
Propaganda Nacional.

1920

1930

A revista A Arquitectura Portuguesa 
publica um tópico sobre o projecto de 
Le Corbusier para a Villa Baizeau, em 
1934.

Representação de Portugal na Exposição 
de Paris em 1937.

Configuram-se os modelos a 
seguir na produção arquitectónica, 
nomeadamente o Plano dos Centenários 
a partir de 1938. 

Publicação em 1938, do Inquérito de 
Geografia Regional e o Inquérito do 
Habitat Rural, realizados por Orlando 
Ribeiro.

Início da Segunda Guerra Mundial em 
1939.
Representação portuguesa nas 
Exposições de Nova Iorque e São 
Francisco em 1939.

1940
A Exposição do Mundo Português 
simboliza a mais importante referência 
desta nova fase (1940).

Término da Segunda Guerra Mundial 
em 1945.

Dispensário infantil no Jardim do 
Carregal, colaboração com Joaquim 
Areal (1930);

Entre 1932 e 38, Januário Godinho 
realiza o estágio no atelier de Rogério 
de Azevedo e Baltazar de Castro;

Fábrica da Fibra Comercial Lusitana; 
Reformulação da Garagem Santieiro 
(1932-34); Casa Eng. José Praça (1933);
Bolsa do Pescado (1933-34); Casas 
de José Lourenço da Silva (1935); 
Casa Daniel Barbosa (1936); Bloco 
residencial Manuel Duarte (1936) – 
demolido;

Apresentação do CODA - Hotel Parque 
Vidago;

Junta de Turismo do Caramulo (1939-
50); Casa Afonso Barbosa (1949-42); 
Plano de urbanização do Peso da 
Régua (1940-47); de Carrazeda de 
Ansiães (1943-50); de Boticas (1943-
49); de Paços de Ferreira (1943-50); 
de Felgueiras (1943-50); de Bragança 
(1944-50); de Valpaços (1944-49); 
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Publica-se em 1947 um ensaio nos 
Cadernos de Arquitectura, intitulado 
de O Problema da Casa Portuguesa. 
Keil do Amaral publica Uma iniciativa 
necessária no mesmo ano.

Realiza-se, em 1953, o III Congresso 
da UIA, em Lisboa, com o tema 
“O Arquitecto na Encruzilhada de 
Caminhos”.

Inicia-se o Inquérito à Arquitectura 
Regional Portuguesa em 1955;

1950

Viana de Lima e Fernando Távora 
apresentam um projecto para uma 
comunidade agrícola no X Congresso 
dos CIAM, em 1956. Surgm os Team X.

Em 1956 apresenta-se em Inglaterra, um 
cenário da Contemporany Portuguese 
Architecture que demonstra os dois 
sentidos dominantes da arquitectura 
portuguesa: o internacional e o 
regionalista.

Em 1957 inicia-se a reforma do ensino 
da arquitectura.

Em 1966, Lixa Filgueiras e Álvaro Siza 
Vieira passam a fazer parte do grupo de 
docentes da Escola Superior de Belas 
Artes do Porto.

1960

Início do Serviço Ambulatório de Apoio 
Local (SAAL), em 1974.

Palácio da Justiça de Tomar (1951); 
Paços do Concelho de Vila Nova de 
Famalicão (1952); Bouvette das Termas 
de Chaves (1953); Junta Autónoma do 
Funchal e Palácio da Justiça do Funchal 
(1953); Palácio da Justiça de Vila do 
Conde (1953); Edifício Sede e Central 
UEP (1953);

Participa no Congresso da UIA com 
o grupo de trabalho “Construções 
Escolares” em 1953;

Mercado de Amarante (1958);

Palácio da Justiça de Ovar (1960); 
Palácio da Justiça de Lisboa (1960); 
Edifício Calouste Gulbenkian no 
LNEC (1961); Plano de urbanização de 
Amarante (1965); Plano de urbanização 
de Coimbra (1968);

de Câmara de Lobos (1945-50); Casa 
Ribeiro dos Santos (1944);

Início dos projectos para a HICA 
(1945); Plano de urbanização da Ponte 
da Barca (1945-50); da Vila de Espinho 
(1945-50); de Arcos de Valdevez (1945-
59);

Dá-se o I Congresso Nacional de 
Arquitectura a 28 de Maio de 1948.

1970

O primeiro resultado da investigação 
foi publicado no livro “Arquitectura 
Popular em Portugal” em 1961;

Revolução dos Cravos a 25 de Abril de 
1974.

Oficinas da UEP (1970);
Casa da Compostela em Vila Nova de 
Famalicão (1979); 
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APÊNDICE V: CONHECER JANUÁRIO GODINHO

(...) Para os jovens arquitectos que porventura me ouvem eu termino esta simples conversa 
com um pensamento de Pacoais – até porque entre nós pode estar um Wright! “O sentido 
perfeito do real pertence aos que avistam o ideal. Quem ignora a folha, não conhece a raiz. 
O ideal é a última expressão da realidade, ou ela a continuar-se, além de si. (Godinho apud 
Lameira, 2013: 7)

Januário Godinho de Almeida nasceu a 26 de Agosto de 1910 no concelho de Ovar 
e faleceu em Julho de 1990. A sua família emigrou para o Brasil e conseguiu dessa 
forma enriquecer e permitir que os filhos estudassem no ensino superior. Ingressou 
na ESBAP (Escola Superior de Belas Artes do Porto) com apenas 15 anos, entre 
1925 e 1932. Isto coincidiu com o momento em que a escola atravessava “(...) 
dificuldades de gestão das suas instalações (ainda no Convento de Santo António) 
e a sua reorganização económica e política, reorganização que oscilava ao sabor 
das sucessivas alterações de governo.” (Tavares, 2012: 28) Enquanto estudante, fez 
parte do grupo + Além47 que defendia a abertura de novas possibilidades para os 
novos artistas e discordava do ensino académico e da estética naturalista, e também 
participou na exposição realizada no Salão Silva Porto. Em Abril de 1929, a ESBAP 
realiza uma homenagem a Marques de Oliveira com uma exposição da sua obra 
completa. O grupo manifestou-se e questionou o Naturalismo, em defesa de uma 
posição mais vanguardista:  “É preciso que todos se capacitem de que a -arte- tem 
sobre si uma grande missão: a de transformadora das sociedades. A -arte- tem como 
fim produzir a emoção, para isso, as amostras da técnica apenas têm valor quando 
trazem qualquer coisa de novo e progressivo.” (idem: 169)

Em Maio de 1941 realizou o seu CODA com o tema “Hotel do Parque - Vidago”, 
obtendo a classificação de 20 valores. Ao mesmo tempo, entravam para o corpo 
docente Rogério de Azevedo e Carlos Ramos, num momento em que o processo de 
renovação do ensino incidia nas práticas de construção em betão armado. 

“Uma particularidade dessas novas práticas era a capacidade de as inovações tecnológicas 
do betão, essencialmente presentes na estrutura das construções, serem neutralizadas 
pela expressão formal das fachadas, mais aptas a preservarem gostos dominantes do que a 
transcreverem na linguagem dos edifícios a novidade construtiva.” (idem: 29)

Desta forma, o arquitecto acompanhou todas as transformações que iam sucedendo 
durante a sua formação, transportando-as para os seus trabalhos escolares. Temos 
o caso dos dois primeiros trabalhos escolares, nomeadamente o Posto Marítimo e 
o Museu Comemorativo que se apresentavam numa encosta rochosa junto ao mar 

47. Em conjunto com Januário Godinho, fizeram também parte deste grupo Dominguez Alvarez, 
Adalberto Sampaio, Arménio Losa, Artur Justino Alves, Augusto Gomes, Cruz Lima, Fernando Leão, 
Fortunato Cabral, Laura Costa, Luís dos Reis Teixeira, Mário Cândido Morais Soares, Mendes da Silva 
e Ventura Porfírio.
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[082] Tertúlia no Ateneu Comercial do Porto. Da esquerda para a direita, 
de pé: Januário Godinho, Guilherme Camarinha, José Praça, Sousa 
Caldas, Heitor Cramez, Dórdio Gomes, António Fernandes, Luis Reis 
Teixeira e Martins da Costa. Sentados: Octávio Sérgio, Laura Barradas, 
Jorge Barradas e Henrique Moreira.
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mas sem uma localização geográfica específica. Enquanto que no primeiro trabalho 
existe um carácter futurista, no segundo o arquitecto utiliza anotações gráficas 
empregues nas beaux-arts. Enquanto que estes dois trabalhos contêm uma expressão 
formal contemporânea, com sistemas de composição de tradição académica, no 
projecto para uma capela funerária, Januário Godinho já introduz estruturas em 
betão armado com várias capacidades espaciais. Neste caso, a capela foi concebida 
conforme a composição clássica e simetricamente. O arquitecto estabelece 
uma relação entre dois elementos construtivos: a massa do edifício e a estrutura 
independente em betão. Desta forma, “(...) assinala esse conflito entre as capacidades 
tecnológicas do betão e a rigidez dos métodos académicos de composição.” (idem: 
31) Este projecto é exemplo daquilo que a Escola de Belas Artes ambicionava para a 
sua renovação. Procuravam formar artistas capazes de utilizar da melhor forma as 
técnicas disponíveis e de serem produtivos.

Depois de passar pelo atelier de António Peres Guimarães e de ter como mestre 
Marques da Silva, o arquitecto Januário Godinho inicia a sua actividade arquitectónica 
junto de Rogério de Azevedo, num período fundamental do crescimento da 
arquitectura moderna portuense. Como pertencente à primeira geração moderna, 
Rogério de Azevedo projectava naquele momento a Garagem do Comércio do 
Porto, a sua obra mais vanguardista. Ainda colabora com Rogério de Azevedo em 
edifícios escolares antes de partir para os projectos das pousadas, como é o caso da 
Escola-Cantina de Alijó. De facto, existia uma linha condutora bem demarcada, que 
caracterizava o trabalho daquela geração, tanto no registo de desenho como também 
na concepção da própria arquitectura, visível tanto no projecto da Escola-Cantina 
de Alijó, como na Câmara e Tribunal da Póvoa de Lanhoso ou até no Dispensário 
Infantil do Carregal, projectado por Januário Godinho e Joaquim Areal. 

Os primeiros trabalhos de Januário Godinho, referentes à primeira década, são 
produto da sua formação beaux-arts. Os seus projectos tinham uma composição 
moderna, 

“(...) com uma resposta construtiva capaz de compreender o alcance social da técnica, um 
alheamento formal que procura a diversidade de ambientes mais do que a coerência de estilo 
do autor e, sobretudo, o reconhecimento do desenho enquanto informador de uma prática 
artística com fundamentos culturais.” (idem: 48)

A partir de 1932, realiza alguns trabalhos para a OPCA (Sociedade de Engenharia 
de Obras Públicas e Cimento Armado Limitada) com a parceria do seu irmão, 
engenheiro Manuel Godinho, nomeadamente a Fábrica da Fibra Comercial 
Lusitana, a casa do engenheiro José Praça, a reformulação da Garagem Sentieiro e a 



CXXXVI

Bolsa do Pescado de Massarelos48, todas localizadas no Porto. A Bolsa do Pescado de 
Massarelos  (1933-34) foi desenvolvida durante o período em que Januário Godinho 
ainda colaborava com Rogério de Azevedo, uma vez que “Algumas folhas com 
desenhos desse projecto são versos de cópias do projecto, (...) para escolas regionais 
tipo da Beira-Alta.” (idem: 35) 

A obra para a nave da Bolsa do Pescado foi posta a concurso, e posteriormente 
entregue à OPCA. Esta ocupava o quarto andar do n.º 54 da Avenida dos Aliados, 
juntamente com a Escola Nacional do Desenho e com o atelier de Januário Godinho. 
A intenção da sociedade era renovar economicamente o país, que havia saído da 
revolução militar de 1926, através da “(...) implantação crescente do betão armado 
como material capaz de competir em custo e qualidade, aplicar o conhecimento 
técnico dos engenheiros na construção de grandes obras públicas.” (idem: 37) Em 
Massarelos, Januário Godinho desenhou o gaveto curvo e agregou os três corpos, 
conseguindo deste modo, aproveitar a expressão plástica da fachada. Pode-se 
afirmar que, neste projecto, a vontade dos envolvidos no processo sobrepôs-se à 
vontade do arquitecto.

“Tanto a Bolsa do Pescado como a Fibra Comercial correspondem à adaptação de estruturas 
já existentes, sendo a operação a realizar uma extensão e a transformação profunda da 
imagem dos edifícios originais. Como hipótese, a imagem de modernidade destes dois 
edifícios poderá ter ficado a dever-se à vontade de afirmação da OPCA, mais do que a uma 
convicção segura de Januário Godinho quanto ao imaginário arquitectónico que sonhava 
ver construído.” (idem: 38)

É na colaboração de Godinho com Correia de Araújo que encontramos os traços 
mais fortes da coexistência entre arquitectura e engenharia civil, principalmente 
na década de 50, na direcção de obras da Hidroeléctrica do Cávado. Tal como 
os arquitectos Júlio Brito, Carlos Ramos e Januário Godinho, os engenheiros 
também se apresentavam nas tertúlias do Ateneu Comercial, Excelsior ou do Café 
da Brasileira. Assim como médicos, advogados, poetas e pintores como António 
Cruz e Guilherme Camarinha, debatiam assuntos relativos à filosofia, belas artes, 
economia, engenharia e acima de tudo, ao contexto político do país. Era José Praça, 
sócio da OPCA, um dos mais influentes e relevantes dinamizadores das tertúlias. 
As preferências literárias restringiam-se a Miguel de Unamuno, Guerra Junqueiro 
ou a Trindade Coelho uma vez que eram próximas do movimento da Renascença 
Portuguesa e da Revista Águia, onde participavam alguns dos elementos das 
tertúlias. Entre meados de 1933 e 1935, Manuel Godinho e José Praça foram presos 
pela polícia política do Estado Novo o que levou a uma responsabilidade acrescida 
para Januário Godinho que estava a iniciar a sua carreira como profissional liberal.

48. Nesta obra, a função determina a relação entre a organização interior e o sistema estrutural. Aqui, 
Januário Godinho concentra diversas influências, desde o expressionismo holandês ao neoplasticismo. 
(Tostões, s.d.: 14)
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Os trabalhos iniciais de Januário Godinho oscilavam entre a imagem moderna 
e a tradicional, com programas como indústrias conserveiras, fábricas têxteis, 
mercados e bolsas do pescado e habitações de várias características. Como exemplo, 
na biblioteca de Januário Godinho estavam presentes alguns livros de Raul Lino, 
nomeadamente A nossa casa que acompanhava o volume das Casas Portuguesas. A 
presença destas obras não causam espanto, até acrescentam significado aos desenhos 
que se encontram no arquivo de Januário Godinho. 

“São formas passíveis de encontrar respostas de projecto para a ideia culturalista de 
portugalidade, tema herdado (...) por via das tertúlias da Brasileira. Comparar o projecto 
moderno para a casa de José Praça com, (...) o projecto regionalista para a Casa dos Caseiros 
da Quinta da Capela é entrar no cerne dessa dissonância, dissonância eventualmente 
explicável por vias que não a leitura formal das obras.” (idem: 45)

Também em meados dos anos 30, Januário Godinho e Guilherme Camarinha 
embarcam rumo à Holanda, marcando o início de várias viagens pela Europa 
e ao Norte de África ao longo dos anos. “Desse caldeirão de estilos e formas 
arquitectónicas, que várias vezes aparece cruzado com a nossa história e cultura, 
terão surgido coordenadas para gerir as questões do gosto, entre o internacionalismo 
arquitectónico e o bom gosto português.” (idem: 47) A Holanda foi o país que mais 
marcou o arquitecto, pessoalmente e profissionalmente. Todavia, Januário Godinho 
procurou em Portugal a zona norte para estudar e registar a arquitectura popular 
portuguesa.

No final da década de 30, o arquitecto submete-se a uma procura de origens regionais, 
acompanhando o debate internacional que na época se começava a distanciar das 
correntes radicais do Movimento Moderno. A partir da década de 40 e num período 
de dez anos, Januário Godinho desenvolveu diversas obras com conotação regional 
e influências no expressionismo holandês, influências dos modelos holandeses, do 
regionalismo crítico e da obra de Frank Lloyd Wright49. 

Em 1943, o arquitecto é convidado pelo MOP (Ministério das Obras Públicas) para 
a elaboração de vários planos urbanísticos. No mesmo ano, o MOP recomenda 
Januário Godinho para integrar a DGMEN (Direcção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais), onde viria a assumir várias obras públicas a partir da 
década de 50. 

Foi forçado a criar uma arquitectura monumental à margem daquilo que o regime 
exigia, contudo, o arquitecto aproveita-se disso para “(...) aprofundar a pesquisa 
entre a monumentalidade da arquitectura oficiosa e uma arquitectura moderna.” 

49. Quando projecta a Casa Afonso Barbosa em Vila Nova de Famalicão, aplica o conceito da 
organicidade que estará presente nas obras seguintes, como por exemplo na HICA, nas pousadas e 
bairros para os trabalhadores das barragens.
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[083] Januário Godinho no 1.º Congresso da UIA em Lausanne.
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(Quinaz apud Ferreira, 2010: 68) Consegue obter a monumentalidade através do 
betão e utiliza volumes para criar espaços modernos. Assim como Keil do Amaral, 
Januário Godinho fica também encarregue de toda a “arquitectura” da Companhia 
Nacional de Electricidade.

Entre 1942 e 1948, Januário Godinho realiza em parceria com Rogério de Azevedo, 
três pousadas do SPN: a Pousada de S. Gonçalo, a de Santo António e a de S. 
Lourenço - as primeiras em Portugal.50 Estas pousadas derivavam da afirmação 
da ideia de ruralidade, uma imagem sonhada por Oliveira Salazar para o país e 
sistematizada no catálogo das Casas Portuguesas de Raul Lino. Enquanto que nestas 
pousadas houve um cuidado com o espírito, no caso das obras de apoio às barragens 
da Hidroeléctrica do Cávado, sucedeu-se totalmente o oposto. 

Januário Godinho torna-se o responsável pela arquitectura do complexo da HICA, 
processo iniciado em 1945 para o aproveitamento hidroeléctrico do rio Cávado e do 
seu afluente Rabagão. Colabora com os Serviços Técnicos da HICA, “(...) inaugurando 
um novo ciclo de colaboração entre áreas disciplinares complementares na esteira 
da articulação da unidade procurada pelo Movimento Moderno entre o binómio 
arte-técnica.” (Tostões, s.d.: 24) As barragens eram um símbolo de um eventual 
desenvolvimento industrial do país, como resposta do Estado Novo às alterações 
que se deram no pós II Guerra Mundial por toda a Europa. Esta proposta surge no 
âmbito da política de electrificação do país. Desta forma, a política dos engenheiros 
concebeu uma nova imagem para o território, e sobrepôs-se ao nacionalismo.

As pousadas de apoio que projecta para a HICA, tinham como objectivo o repouso 
dos técnicos que lá trabalhavam. Assim, o arquitecto desenhou amplas varandas 
abertas para a paisagem para que os engenheiros pudessem contemplar o espantoso 
da sua obra. Todavia, o seu programa ainda revela uma estratificação social. O 
ciclo das pousadas foi uma oportunidade para Godinho de compreender os valores 
do sítio e potenciá-los, fortalecendo simultaneamente o seu exercício criativo 
direccionado para uma organicidade inovadora na arquitectura portuguesa. No 

50. O objectivo era que aqueles “pequenos hotéis” se aproximassem ao máximo às casas de campo. 
Nestas obras, o reconhecimento do lugar foi a primeira tarefa para definir uma estratégia. Antes da 
escolha da linguagem e dos materiais, era importante para os arquitectos hierarquizar e relacionar 
os espaços entre si e com o exterior. De seguida, a preocupação era definir qual seria o ambiente 
estabelecido: “(...) um pequeno hotel despretensioso, arquitectado e decorado ao gosto da região, 
modesto mas acolhedor.” (Tavares, 2012: 49) No fundo, estes projectos das pousadas resultam da 
articulação de sistemas construtivos com elementos formais de diferentes origens para corresponder 
aos desejos dos clientes.
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[084] Januário Godinho, Carlos Ramos, Fernandes de Sá e outros no 10.º
Congresso da UIA em Rabat; 1951.
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fundo, Godinho trouxe o pitoresco51 para as suas obras, incluindo a paisagem como 
um tema da arquitectura. É por isso que utiliza os materiais tradicionais e destaca as 
suas qualidades, estabelecendo uma relação sentimental com o lugar. Não obstante, 
os materiais também revelam um diálogo entre um desenho moderno (presente 
na estrutura) e um desenho vernáculo. “Grande parte da sua obra encontra assim 
as suas raízes em um modelo pitoresco, realista e popular, de existência quase 
intemporal.” (Cardoso, 2012: 32) Assim, o arquitecto valoriza a topografia e linhas 
de vista, a adaptação da intervenção à própria estrutura do terreno e propõe panos 
envidraçados com paredes texturadas em granito ou lisas em alvenaria nas pousadas 
que projecta (Salamonde, Vila Nova, Sidroz e Pisões).

Nos edifícios técnicos, Januário Godinho renovou construções industriais, 
enquanto que nas instalações de programa social demonstrou uma preocupação 
com o sítio e com o bem-estar dos trabalhadores. Para isso, desenvolveu ambientes 
contemporâneos através de um processo crítico regionalista que vai ser retomado 
pela geração dos arquitectos nascidos em 1930, aqueles que iniciarão a crítica ao 
Movimento Moderno Internacional.

“Nas obras de Januário Godinho é perceptível a ambição moderna de confrontar a Natureza 
com a obra do Homem, mais do que fundir o gesto transformador numa paisagem estabilizada. 
A tecnologia é utilizada como instrumento de superação cultural, independentemente do 
recurso à cultura - literária, etnográfica, científica, etc. - para construir uma ideologia de 
suporte a essa superação.” (Tavares, 2012: 52)

A actividade do arquitecto no âmbito urbano foi mais significativa entre 1943 e 1950, 
ainda que tivesse colaborado com Rogério de Azevedo no plano de urbanização da 
praia do Cabedelo em Viana do Castelo. Entre eles temos os planos de urbanização 
de Carrazeda de Ansiães, Amarante, Ponte da Barca, Boticas, Bragança, Câmara 
de Lobos, Junta de Turismo do Caramulo, Vila de Espinho, Paços de Ferreira, 
Felgueiras, a orla marítima de Vila Nova de Gaia, Peso da Régua, Valpaços e por 
fim, Arcos de Valdevez.

Para Januário Godinho, o formato mais esperado de intervenção do Estado não 
é o mais adequado e identifica outra abordagem num excerto do ante-plano de 
urbanização de Amarante:

“Esmagar ou repisar ambientes criados, não é propriamente a missão das obras públicas, 
ainda que, porventura, pareçam mais económicas. Respeite-se o que está feito e o que tem 
real valor como marco assinalando o espírito e a expressão de uma época, e abram-se novos 
caminhos que possam merecer às gerações futuras o mesmo carinho e respieto que nos leva 

51. . “O pitoresco nas arquitecturas do século XX irá vulgarizar-se no mundo ocidental, desde as 
décadas finais do século XIX, e é apropriado em diferentes contextos como porta para a redefinição de 
processos identitários. A sua expressão decorre da tradição do Picturesque, ou seja, é uma derivação 
da English free architecture articulada com uma ideia de paisagem e uma particular arte-de-viver.” 
(Ramos, 2015: 53)



CXLII

hôje a contemplar as obras do passado.” (idem: 170)
 

Desta forma, o seu trabalho concentra-se na transformação física que deseja para 
um lugar, onde o programa e o lugar são os dois elementos que decidem o futuro. 
Por outro lado, a concepção é um acto espontâneo e inconsciente que fundamenta 
e desenvolve o próprio projecto. “Projecto que se desenvolve de forma múltipla 
e complacente com as necessidades e esperanças de quem realiza a obra.” (idem, 
ibidem) Nestes planos urbanísticos, o que há sempre em comum é a procura do 
carácter social da arquitectura, ou seja, o arquitecto acreditava na “(...) transformação 
para o progresso do lugar, um progresso físico e social que precisa de intervenções 
aditivas, que não excluem o passado, porque é esse passado que se transforma.” 
(idem: 171)

Januário Godinho já se havia influenciado na obra de Frank Lloyd Wright, mas é nas 
suas participações no XXI Congresso Internacional da Habitação e do Urbanismo 
(1952) e no III Congresso da UIA (1953) que as vai expor e defender. No congresso 
de 1953, cujo tema incidia na  “normalização e estandardização” nas escolas, Januário 
Godinho defende a conciliação entre as novas técnicas de construção e os métodos 
tradicionais, aproximando-se do regionalismo crítico como resposta às necessidades 
do Homem. “O uso de modelos vernaculares e modernos nas construções fazia-o 
antecipar os resultados do Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, tendo 
desenvolvido pioneiramente um processo crítico regionalista.” (Ferreira, 2010: 66) 
Em 1959, Januário Godinho realiza uma conferência no SNA, onde assume a sua 
adoração por Frank Lloyd Wright e revela um conhecimento aprofundado sobre a 
arquitectura internacional. Esta conferência viria a ser publicada um ano mais tarde 
na revista Arquitectura.

“... uma simples evocação do homem cujas ideias andam hoje tão espalhadas pelo Mundo da 
arquitectura que não será ousado afirmar-se que em todos nós, directa ou indirectamente, 
existe um sopro da sua excelsa influência. Pois se até homens com o carácter e tempera de 
Le Corbusier, por exemplo, já no dobrar da sua vida sentem essa influência.... - Ronchamp, 
Chandigarh e outras obras de recente fase não teriam lugar - até porque a sua anterior 
doutrina está em conflito com esta nova filosofia da arquitectura. Actualmente a arquitectura 
é na sua essência, Wrightiana, quer dizer, caminha vertiginosamente para uma forma mais 
sentida e humana, mais inspirada e menos reflectida, porventura menos intelectualizada e 
abstracta, contudo, mais identificada com os homens que a vivem e com a terra onde funda 
os seus alicerces.” (Godinho apud Cardoso, 2012: 36)

Isto surge num cenário onde Bruno Zevi divulga princípios organicistas, e quando 
é descoberta e valorizada a produção arquitectónica dos países nórdicos e italianos. 
Acreditamos que Januário Godinho se revia nesta arquitectura, uma vez que era “(...) 
mais sentida e humana, mais inspirada e menos reflectida, menos intelectualizada e 
abstracta, mais identificada com os homens que a vivem, com a terra onde funda os 
seus alicerces.” (Tostões, 2015a: 520) Este é também um momento de charneira, uma 
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vez que os próprios seguidores de Le Corbusier reconhecem a influência wrightiana. 
Neste momento, na segunda metade do século XX, a Bauhaus já se encontrava 
praticamente terminada. Enquanto isso, a corrente organicista “(...) mergulha as suas 
raízes na obra da natureza e procura extrair dela as leis criadoras da arquitectura.” 
(idem, ibidem) Para o arquitecto, a polémica do pós-guerra, acerca da arquitectura 
internacional que confrontava organicistas e racionalistas, era entendida como uma 
continuidade. Assim que a missão da Bauhaus chegara ao fim, dá-se a expansão da 
lição wrightiana que começa a influenciar novamente a arquitectura internacional. 
O pensamento do arquitecto é manifestado inteiramente na sua obra, isto porque 
não o expressa através de teses nem de qualquer outra tomada de posição. Assim, 
a sua obra: “(...) é suficientemente densa e rica para a marcação das qualidades 
deste autor de extrema invenção sem nunca perder, mesmo nas obras de cariz mais 
monumental, o rigor de um pensamento claramente trabalhado e assim exposto 
com um particular gosto de nitidez estrutural.” (Tostões, 2015a: 521)

Januário Godinho não resiste aos princípios europeus nem recusa o Movimento 
Moderno. Em vez disso, tira partido das “(...) influências modernistas na verdadeira 
expressão da arquitectura portuguesa. Na sua capacidade de invenção e identidade 
cultural próprias, fenómenos tidos como de sempre na arquitectura portuguesa.” 
(Cardoso, 2012: 32) Consegue redefinir os princípios racionalistas internacionais 
e conciliá-los com a tradição e com o pré-existente. Januário Godinho revê-se na 
vitalidade da obra de Frank Lloyd Wright, visto que é espontânea, inesperada e 
nasce como um resultado da natureza. É um pioneiro na reinvenção do espaço e no 
processo crítico regionalista. Posto isto, Ana Tostões refere que a obra do arquitecto 
contribuiu em grande parte para o percurso da arquitectura portuguesa no século 
XX. 

“(...) produz uma arquitectura exaustivamente elaborada, paradigmaticamente condensada 
nas primeiras pousadas do Cávado, em que o espaço é entendido de dentro para fora e assim 
trabalhado, não na bidimensional planta em que Keil era exímio, mas na tridimensionalidade 
dos volumes/espaços pensados como lugares de comoção e de forte espiritualidade.” 
(Tostões, 2015a: 520)

A economia da guerra levou a uma produção numerosa nas principais cidades 
portuguesas e transformou a sua paisagem. No Porto, o arquitecto tem um papel 
bastante activo. Desde os anos 40 à década de 60, a obra de Januário Godinho diz 
respeito à encomenda pública, sendo que nos anos 40 as encomendas privadas 
foram um pouco superiores. Neste caso, grande parte da encomenda privada refere-
se à arquitectura industrial, mais precisamente às indústrias conserveira, têxtil e de 
madeira. “Essa contingência de Portugal, o facto de ter arquitectos activos e com uma 
quantidade muito considerável de obra construído ao longo dos anos 40 quando a 
Europa estava em plano delírio destruidor, conduziu a arquitectura portuguesa para 
caminhos muito peculiares.” (Tavares, 2012:19)
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A obra de Godinho é bastante ampla, na medida em que compreende diversos 
programas, desde o privado ao público e ao planeamento urbano oscilando entre 
uma arquitectura representativa do Estado (edifícios públicos) e uma arquitectura 
em ambientes mais indefinidos e afastados (encomenda privada).52  Assim, conciliou 
as técnicas de construção tradicionais com uma perspectiva ‘moderna’, inserindo 
a sua obra na alma da arquitectura moderna portuguesa e demonstrando que a 
arquitectura efectivamente tem um função fundamental na definição do sentido de 
transformação da cidade. Relativamente aos sistemas de standardização conjugados 
com o modelo tradicional, Januário Godinho:

“(...) constatou, num grande número de exemplos, que é possível obter resultados 
interessantes através da utilização simultânea de processos tradicionais na construção das 
estruturas e da prefabricação de todos os elementos susceptíveis de serem transportados 
para a obra [...] Dispomos ainda de uma reserva considerável de uma esplêndida mão-de-
obra, perfeitamente experimentada na técnica de construir com os materiais que melhor se 
adaptam às necessidades e meios financeiros do país.” (Tostões, 2015a: 524)

Nas décadas de 50 e 60, projecta obras públicas como mercados, palácios de justiça, 
planos de urbanização e edifícios públicos.53 

“Nessa mesma visita à obra de Famalicão, Januário Godinho explicou, ao então jovem 
crítico, a sua própria estratégia profissional e que, em palavras suas, se resumia em “obras da 
mão esquerda e da mão direita”, conforme os graus de limitação contextual decorrentes dos 
programas e da expressão arquitectónica. Assim, a Câmara de Famalicão estava no primeiro 
grupo (como os Palácios da Justiça), e as Pousadas das hidroeléctricas no segundo. (...) A 
sua interpretação das diferenças não estava tanto no “visual” moderno e não-moderno, mas 
no grau de interpretação pessoal dos programas, e na convencionalidade do significado dos 
espaços internos e exteriores. E esclarecia-me [Nuno Portas] que a competência construtiva 
e o respeito pelas expectativas do cliente, público ou privado, estavam à partida à frente da 
ortodoxia da linguagem visual que se viesse a adoptar.” (Cardoso, 2012: 71)

Nos últimos anos da sua actividade profissional, sobretudo dos anos 70 aos 80, 
teve algumas dificuldades em encontrar uma linha condutora que fundamentasse 
culturalmente os seus projectos. A conclusão da sua obra restringiu-se a remodelações 
de agências bancárias.

52. “Percorrendo a listagem de obras projectadas e construídas, a diversidade de encomenda e a forma 
como as suas obras se distribuem pelo território é de certo modo inesperada, não se concentrando 
unicamente na região Norte do país (...)”. (Rocha, 2016: 1) Em geral, projecta edifícios bancários, 
escolares, tribunais, paços do concelho, termas, teatros, edifícios para acção social, sanatórios, 
restaurantes, pousadas, monumentos, mercados, edifícios industriais, igrejas, hotéis, edifícios de 
habitação unifamiliar e plurifamiliar e também planos urbanos.
53. Mercado Municipal de Ovar, Palácio de Justiça de Tomar, a Buvete das Termas de Chaves, o 
Palácio da Justiça do Funchal, o Palácio da Justiça de Vila do Conde, o Edifício Sede e a Central UEP 
e o Mercado de Amarante (1958). Nos anos 60, concebe os projectos para o Palácio da Justiça de 
Ovar (1960), o Palácio da Justiça de Lisboa, o Edifício Calouste Gulbenkian no Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil em Lisboa com a colaboração de João Andersen, os planos de urbanização de 
Amarante e de Coimbra.
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Faz parte da geração dos nascidos em 1910, mais precisamente da geração de 
transição54. Esta segunda geração, denominada de “pioneiros de uma renovação”, 
desenvolve uma arquitectura que se aproxima do lugar, cuja intuição vai definindo 
o caminho do projecto e não seguindo princípios pré-estabelecidos. “A importância 
desta geração reside precisamente na pesquisa que desenvolve na procura de 
uma arquitectura autêntica, assumida num certo sabor doméstico e resistente 
a formalismos epidérmicos, a importações de gosto, a modelos dificilmente 
assimilados.” (Tostões, 2015a: 519) Assim, tal como a sua geração, Januário 
Godinho também adopta valores como a integração com o sítio, a simplicidade dos 
meios utilizados, a ornamentação depurada, a relação com os materiais e sistemas 
tradicionais, a importância do homem e do ambiente e a autenticidade. Todavia, 
a sua linha de pensamento será autónoma e posteriormente será adoptada pela 
geração seguinte, que critica o Estilo Internacional.

Uma vez que atravessou e presenciou as três gerações modernas, Januário Godinho 
desenvolveu na sua obra uma posição de charneira, que varia entre um carácter formal 
do modernismo e um carácter mais naturalista55. A sua arquitectura “(...) afirma-
se pela sua presença transformadora, pela experiência quase intuitiva da criação e 
pela capacidade de transformar o lugar no reconhecimento das suas características, 
qualidades e potencialidades.” (Tavares, 2012: 169) Nuno Portas insere o arquitecto 
na dicotomia “internacionalismo vs. nacionalismo” por considerar que a sua 
principal actividade decorreu entre a afirmação do movimento internacional e os 
ideais burocráticos que caracterizam a arquitectura moderna nos anos 40 e 50.

Desta forma, o arquitecto foi fundamental na arquitectura moderna portuguesa, 
uma vez que alterou o entendimento do que era o Movimento Moderno em 
Portugal. Para ele, a modernidade era importante e necessária, mas não podia ser 
reduzida apenas ao carácter material. Influenciou-se em vários arquitectos para a 
concepção da sua obra, mas conseguiu filtrar esse conhecimento e dar um cunho 
pessoal àquilo que projectava, tornando a sua arquitectura incomparável àquilo que 
era realizado no país. Assim, a sua obra “(...) materializa uma outra modernidade.” 
(Ferreira, 2010: 71)  Tendo uma linha autónoma de pensamento, e sem base teórica, 
a compreensão e o enquadramento da obra de Januário Godinho tornam-se mais 

54. Esta geração situa-se entre o grupo de arquitectos nascidos em 1890 (os primeiros modernistas, 
responsáveis pelas primeiras obras em 1930), e os nascidos nos anos 20 (a geração do Movimento 
Moderno, que acredita no Estilo Internacional e que participou no 1.º Congresso de Arquitectos 
em 1948). Assim, a geração de transição foi uma “(...) geração que foi tida como capaz de criar um 
momento esporádico de sincronia entre a produção da arquitectura portuguesa e a arquitectura 
internacional, (...)”. (Tavares, 2012: 17)
55. No seu processo de construção arquitectónico, Januário Godinho opta pela relação entre a obra e a 
paisagem, assim como o elo entre interior e exterior, pelo emprego de determinados elementos como 
pátios, torres e/ou jardins e, pela expressão e exploração dos planos e/ou linhas.
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complicados.

Arquitecto vinculado às artes manuais, principalmente ao desenho, à forma de 
criação e pensamento dos artistas. Em Vila Nova de Famalicão, Januário Godinho 
tem diversos projectos nomeadamente a Casa Afonso Barbosa, os Paços do Concelho 
e Tribunal de Vila Nova de Famalicão, a Quinta da Seara, a Urbanização do núcleo 
do Louro e o Banco BPA na freguesia de Antas. Também na freguesia de Requião 
projecta a casa do industrial Manuel Gonçalves, a Quinta da Compostela e a Têxteis 
Manuel Gonçalves. Desta forma, o arquitecto deixa a sua marca em Vila Nova de 
Famalicão, desde 1940 até 1970, contribuindo desta forma para a valorização do 
património edificado no concelho. “Arquitecto inovador quanto artesão, moderno 
quanto tradicional, é como os pratos equilibrados de uma balança que a sua obra é 
interpretada.” (Tsou, 2016: 8) 
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[085] Planta de cobertura. Escala 1:250
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[095] Planta de tectos. Escala 1:250

Descasque de tinta

Pontos de luz
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[102] Planta de pavimentos. Escala 1:250
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Humidade

Descolamento do pavimento

Descasque de tinta

[110] Corte longitudinal pelas lojas. Escala 1:100
[111] Corte transversal pelo átrio e pela loja. Escala 1:100
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[112] Alçado tardoz. Escala 1:100
[117] Alçado poente. Escala 1:100
[118] Corte transversal pelas instalações sanitárias. Escala 1:100
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Fissuras
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[120] [121] [122]

Humidade

Descasque de tinta

[119] Corte longitudinal. Escala 1:100
[123] Corte longitudinal. Escala 1:100

[124] [125]

Destacamento de azulejo
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ANEXOS

Doc. 1     Eindhoven-Seoul Statment 2014. 
Doc. 2     Planta geral do plano parcial de urbanização entre o largo da Igreja Paroquial e o novo 
cemitério do Louro.
Doc. 3     Planta geral referente ao arranjo urbanístico em redor da Igreja Paroquial do Louro.
Doc. 4     Planta do piso térreo e dos telhados.
Doc. 5     Alçados e cortes da primeira proposta.
Doc. 6     Corte transversal pelos talhos.
Doc. 7     Planta de aditamento.
Doc. 8     Esquema dos declives do pavimento.
Doc. 9     Pormenores dos painéis da fachada principal.
Doc. 10    Pormenor construtivo do pátio central e do banco.
Doc. 11    Pormenor do pátio central.
Doc. 12    Projecto de ampliação e restauro da Igreja Paroquial do Louro.
Doc. 13   Caderno de encargos correspondente ao plano de urbanização em volta da Igreja 
Paroquial do Louro.
Doc. 14    Memória descritiva do projecto de ampliação e restauro da Igreja Paroquial do Louro.
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Eindhoven-Seoul Statement 2014 
 
 
 
 

DOCOMOMO International is a non-profit organization dedicated to the DOcumentation and COnservation of 

buildings, sites and neighbourhoods of the MOdern MOvement.  

 

It aims to:  

 

1. Bring the significance of the architecture of the Modern Movement to the attention of the public, the 

authorities, the professionals and the educational community.  

2. Identify and promote the surveying of the works of the Modern Movement.  

3. Promote the conservation and (re)use of buildings and sites of the Modern Movement.  

4. Oppose destruction and disfigurement of significant works.  

5. Foster and disseminate the development of appropriate techniques and methods of conservation and 

adaptive (re)use.  

6. Attract funding for documentation conservation and (re)use  

7. Explore and develop new ideas for the future of a sustainable built environment based on the past 

experiences of the Modern Movement.  

 

 
 
Seoul, 26th September 2014. 
 
	  

Doc. 1 Eindhoven-Seoul Statment 2014.
https://www.docomomo.com/2014/09/27/eindhoven-seoulstatement-
2014/, consultado a 29 de Novembro de 2019.
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Doc. 2 Planta geral do plano parcial de urbanização entre o largo da Igreja Paroquial e o novo cemitério do 
Louro.
Fonte: Fundo Januário Godinho, Centro de Documentação da FAUP.

Doc. 3 Planta geral referente ao arranjo urbanístico em redor da Igreja Paroquial do Louro.
Fonte: Fundo Januário Godinho, Centro de Documentação da FAUP.
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Doc. 4 Planta do piso térreo e dos telhados.
Fundo Januário Godinho, Centro de Documentação da FAUP.

Doc. 5 Alçados e cortes da primeira proposta.
Fundo Januário Godinho, Centro de Documentação da FAUP.

Doc. 6 Corte transversal pelos talhos.
Fundo Januário Godinho, Centro de Documentação da FAUP.
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Doc. 7 Planta de aditamento.
Fundo Januário Godinho, Centro de Documentação da FAUP.

Doc. 8 Esquema dos declives do pavimento.
Fundo Januário Godinho, Centro de Documentação da FAUP.
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Doc 9. Pormenor dos painéis da fachada principal.
Fundo Januário Godinho, Centro de Documentação da FAUP.

Doc. 10 Pormenor construtivo do pátio central e do banco.
Fundo Januário Godinho, Centro de Documentação da FAUP. 
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Doc. 13 Caderno de encargos correspondente ao plano de urbanização em volta da Igreja Paroquial do Louro.
Fundo Januário Godinho, Centro de Documentação da FAUP.
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Doc. 14 Memória descritiva do projecto de ampliação e restauro da Igreja Paroquial do Louro.
Fundo Januário Godinho, Centro de Documentação da FAUP.
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