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RESUMO 

O Mercado sempre teve um papel importante na estrutura das cidades, 

como dinamizador económico e social. Contudo, hoje, a necessidade da 

sociedade atual tem vindo a sofrer alterações. A relação entre estes espaços e a 

sociedade alterou-se, deixando estes de corresponder às necessidades da 

mesma, que se apresenta em constante evolução. Como consequência deste 

desvinculo com a sociedade, observamos, ainda hoje, edifícios com este carácter, 

totalmente esquecidos, e em estado obsoleto. Torna-se necessário olhar para eles 

e valorizá-los, não apenas pelo que foram, como pelo que simbolizam. 

A presente Dissertação pretende estudar a evolução do próprio conceito 

de património, a sua necessidade de valorização e proteção, abordar os valores 

que lhe estão intrínsecos enquanto disciplina, tomando uma posição quanto ao 

método de intervenção, de forma a garantir a sua sobrevivência. Da mesma 

forma aborda a problemática do Mercado tradicional na sociedade 

contemporânea, a sua valorização enquanto património, e a forma como pode 

responder às novas exigências, através de uma correta ação de intervenção, 

analisando alguns casos de referência que servem de apoio à reflexão e proposta 

para o caso de estudo. 

O Mercado enquanto palco de muitas histórias e da própria História, está 

intrinsecamente ligado aos valores da memória e identidade de cada cidade. Ele 

merece ser visto e valorizado enquanto património, pelo que se torna urgente, em 

casos em que o mesmo se distancia dessa premissa, uma criteriosa análise de 

forma a definir uma correta ação de intervenção, para garantir a sua 

sobrevivência.  
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ABSTRACT 

 The Market has always played an important role in the structure of cities, 

as an economic and social dynamism. However, the needs of today's society has 

changed and the relationship between these spaces and society is no longer the 

same, this last one is in constant evolution. As a consequence of this dissociation, 

we still see, buildings of this character, totally forgotten, in an obsolete state. It is 

necessary to look at them and value them, not only for what they were, but for what 

they symbolize. 

 

 The present Dissertation intends to study the evolution of the concept of 

heritage itself, its important to valorize and to protect it, to approach the values 

that are intrinsic to it as a discipline, taking a position on the intervention method, in 

order to guarantee its survival. In the same way, it addresses the problems of the 

traditional market in contemporary society, its a value as an heritage, and how it 

can respond to the new demands, through a correct action of intervention, 

analyzing some cases of reference that serves as support for reflection and proposal 

for the study case. 

 

 The Market as the stage for many stories and history itself is inextricably 

linked to the values of the memory and identity of each city. It deserves to be seen 

and valued as patrimony, so it becomes urgent in cases where it distances itself 

from this premise, a careful analysis in order to define a correct intervention action, 

to ensure its survival. 
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Introdução 

Actualmente, assistimos a um vasto interesse na abordagem para com o 

património e, consequentemente, à sua preservação e valorização. O património, 

enquanto realidade de dimensão plural e princípio identitário, tem vindo a adquirir 

visibilidade, onde muito se tem discutido em torno deste tema.  

As cidades e os indivíduos têm a sua própria identidade. Contudo, essas 

identidades transformam-se, ou, no caso das cidades chegam mesmo a 

desaparecer. A articulação de tradição e inovação, enquanto mensagens 

culturais, leva à reconstrução da identidade de uma cidade. São selecções do 

passado articuladas com pontos de vista futuristas que em conjunto tornam 

plausíveis um presente [cf. FORTUNA, Carlos, 2001, p.231]. 

Para o homem contemporâneo, tal facto, apresenta-se como uma 

verdadeira necessidade. Necessidade essa, decorrente da enorme ausência de 

valores relativos à memória e simbolo enquanto processo dinâmico que, 

alternadamente, assume, integra e ultrapassa o significado histórico original, como 

resultado para compreender o tempo nas suas três dimensões: passado, presente 

e futuro. O objecto, uma vez patrimonializado, muda de natureza e função. São 

vários os exemplos que, mantidos com especial cuidado durante anos, são agora 

obsoletos. E quantos desses objetos obsoletos não foram redescobertos e 

valorizados pela população e pelas entidades competentes, ganhando nova vida 

ou função? Esses objectos foram traduzidos para o ‘domínio patrimonial’. O 

património não existe à priori, ele está dependente do seu enquadramento nesse 

campo. A esse processo que apropria um determinado objeto para o ‘campo 

patrimonial’ apelidamos de ‘patrimonialização’. Estamos a falar da apropriação 

desse mesmo objeto por uma determinada comunidade, com a qual esta se 

relaciona, atribuindo-lhe valores merecedores de valorização e proteção, pois 

olha-o como representativo da sua identidade. Identidade, aqui definida como o 

reconhecimento de pertença de um individuo a determinado grupo [cf. PERALTA, 

Elsa, ANICO, Marta, 2006, p. 2]. 

Há, no entanto, sucessivas questões que se levantam quando se aborda 

este mesmo tema. O que entender como património? Que valores lhe são 
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intrínsecos? Qual a importância da sua protecção? Como intervir corretamente 

nele, de forma a estabelecer relação com o presente?  

A presente dissertação pretende servir de reflexão a essas mesmas questões 

colocadas no âmbito de intervenções patrimoniais. Abordámos o património, e a 

sua salvaguarda, de forma a compreender os princípios que estão por detrás do 

conceito e sua correta ação de intervenção tratando a temática dos edifícios 

destinados ao Mercado tradicional, a sua consequente evolução para um estado 

obsoleto atual, e estratégias para que os olhemos com novos olhos.  

A problemática sobre a qual se propõe esta reflexão revela-se na procura 

de adoção de métodos e estratégias na abordagem do património, por um lado 

preservar o seu papel documental às gerações futuras, por outro, servir a 

sociedade atual. 

O objetivo da investigação concentra-se, por essa razão, na reflexão sobre 

a abordagem ao património. Identificamos os princípios que lhe são intrínsecos, 

para uma correcta ação de conservação e respectivo método para a sua correta 

intervenção. Pretende-se uma análise a casos tidos como referêcia neste campo, 

para que possam sustentar as opções tomadas na proposta de intervenção. 

Foi adoptada como metodologia a leitura, compreensão, e confronto de 

apoio científico, de diversos autores que abordam o problema, de forma a 

servirem como aproximação à nossa proposta de intervenção. Com isto, 

procuramos sumariar e construir uma linha própria de pensamento que se deverá 

refletir como resposta às questões levantadas e objectivos identificados 

anteriormente.  

Enquanto base de investigação na abordagem ao Património servimo-nos 

de apoio bibliográfico, cartas e convenções, revistas e artigos que ajudaram na 

construção de uma linha de pensamento. De seguida, aquando à recolha de 

informação dos casos de referência para apoiar a proposta de intervenção, 

apoiamo-nos sobre publicações em revistas, desenhos técnicos publicados e 

fornecidos pelos autores, fotografias, memória descritiva, e mesmo dados 

fornecidos pelos arquivos das respectivas Câmaras Municipais. 

Esta reflexão estrutura-se em três capítulos. No primeiro Capítulo procuramos 

definir o que se entende por património, aferir a importância da sua salvaguarda 
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e os critérios levados a cabo aquando a ação de intervenção sobre o objeto 

arquitetónico, onde foram principais referências, Françoise Choay, em A Alegoria 

do Património, José Aguiar em Cor e Cidade Histórica e, não menos importante, 

Ignacio González-Varas, em Patrimonio Cultural, conceptos, debates y problemas. 

São estabelecidos aqui os princípios e métodos levados a cabo por uma postura 

conservadora, confrontando as principais bases teóricas, respetivos pensadores e 

bases doutrinárias de referência, que vão ao encontro a essa abordagem. 

Neste seguimento, contextualiza-se, no segundo capítulo, a importância 

dos mercados na cidade, a situação do edifício destinado ao Mercado entendido 

como ‘tradicional’, de modo a clarificar o estado da arte. Este capítulo expõe a 

análise sob o ponto de vista da problemática de três casos de referência de 

carácter formal, funcional, e material servindo-se do apoio do capítulo anterior, de 

forma comprovar os princípios aplicados. 

O último capítulo apresenta o caso de estudo, levando a cabo uma 

proposta de intervenção no Mercado Municipal de Santo Tirso. Tendo em 

consideração os capítulos anteriores e a problemática aqui discutida, o caso de 

estudo revela-se enquanto experimento desta reflexão. Este capítulo subdivide-se 

em dois pontos: o primeiro refere-se à análise de acordo com as etapas de 

conhecimento e reflexão no método de Antoni González Moreno-Navarro, em La 

Restauración Objetiva, Método SCCM de Restauración Monumental.  Esses dados 

permtiram maior precisão na elaboração da consequente proposta de atuação. 

Essa análise parte de uma leitura em três diferentes escalas: Plano Geral, Plano 

restrito e Objecto. O segundo, diz respeito ao processo de projeto, tendo como 

suporte o método de projeto de Ignácio Araújo Múgica, presente em El Proyeto 

Arquitectónico como Tesis Doctoral. A adaptação dos dois métodos serviu como 

fio condutor na definição do nosso próprio método, que permitiu a apresentação 

da nossa proposta para a Reabilitação do Mercado Municipal de Santo Tirso, 

pondo em prática a doutrina apreendida, aliada aos dados fornecidos pela fase 

de análise.  
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 Intervir no Património Cultural Arquitetónico 

1.1 Noções Gerais de Património 

 

A palavra património está na sua origem, segundo Françoise Choay [1982, 

p.11], ligada às estruturas familiares, económicas e jurídicas de uma sociedade, 

contudo, consequência do próprio processo ao longo do tempo, foi sendo 

requalificada por adjetivos que a sucedem, fazendo dela um conceito que 

percorre a disciplina arquitetónica até aos dias de hoje. As próprias alterações ao 

significado da palavra revelam os diversos graus e características que este 

conceito alberga. Se na sua origem a palavra se revela ligada a essas estruturas 

familiares enquanto herança de família, hoje ela acolhe maior abrangência, 

podendo referir-se também a uma herança que nos é transmitida enquanto 

testemunho da história, por sua vez, merecedora de proteção e valorização pela 

sua importância cultural. 

 

(…) património é tanto a obra de arte, a ruína, o objeto-construção, a 

arquitetura de um edifício (o monumento clássico), como o lugar-ambiente, os 

núcleos urbanos a que(mal) chamamos centros históricos, ou seja, a cidade antiga 

e a cidade consolidada. É património o território e a paisagem humanizada, 

enquanto arquiteturas de vasta escala, ou seja, organizações voluntárias do 

espaço feitas por (e portadoras dos valores dos) homens. É também património 

(intangível) o saber que permitiu projetar, construir, manter ou alterar. 

[AGUIAR, José in SILVA, Gastão de Brito. Portugal em ruínas, 2014, p.9] 

 

O aspeto de maior relevância no sentido desta palavra é o seu carácter 

coletivo e de respeito perante o que foi herdado [cf. GRAÇA, João, in BAPTISTA, Luís, 

MELÂNEO, Paula, 2010, p.26]. Para Françoise Choay [1982, p.11], o património enquanto 

testemunho de valor histórico, destina-se a todos, e constitui-se pela acumulação 

de objetos que congregam a sua ligação comum com o passado. Ela refere-se a 

obras e obras-primas das belas-artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos 

de todos os prazeres e savoir-faire1 dos seres humanos [CHOAY, Françoise, 1982, p.11]. 

                                                 
1 Françoise Choay utiliza a expressão para fazer referência ao conhecimento prático do Homem, de 

como fazer algo ou alguma coisa. 
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Ao encontro destas palavras, Hélder Pacheco [1987, p.13] assume o património 

enquanto rostos que se desvendam pouco a pouco, enquanto, recordações, 

vestígios, artes e ofícios que já não são; mas também, por vezes, afirmações de 

hábitos, costumes, fenómenos que permanecem (…). Esta ampliação do que hoje 

consideramos património é entendida por José Aguiar [2002, p. 23], como fruto da 

evolução da teoria de conservação, em que é tão importante preservar o físico 

como o intangível, os saberes, as práticas culturais, as funções e mesmo as 

atividades históricas de uma cidade. Ele afirma que tanto consideramos enquanto 

património a obra de arte, o monumento clássico, a cidade histórica e 

consolidada, como também o território e a paisagem humanizada enquanto 

arquiteturas do Homem portadoras dos seus valores.  

Em suma, e no que diz respeito ao conceito desta palavra, devemos 

entender o património enquanto documento, visto este se revelar fonte de 

informação, não apenas de valores históricos, mas também de valores artísticos, 

técnicos e culturais, seja qual for o seu suporte [cf. TOMÉ, Miguel, 2002, p. 15]. 

Elsa Peralta e Marta Anico [2006, p. 1], introduzem a sua abordagem ao tema 

‘patrimónios e identidades’, afirmando que para percebermos o que se entende 

por património devemos ter em conta que o termo está intimamente relacionado 

com o valor de identidade, acrescentando de seguida que ambos os conceitos 

se apresentam como uma extensão do outro2. Identidade enquanto 

manifestação da ‘essência’ de um determinado grupo social e património 

enquanto objeto físico dessa mesma ‘essência’, que importa manter e preservar. 

Estes dois conceitos, património e identidade, expandem-se para a noção de 

cultura, alcançando o que se pode interpretar por herança cultural.  

O património cultural, enquanto herança do passado, define-se por um 

conjunto de bens que é da nossa responsabilidade individual, e coletiva, 

reconhecer e preservar [cf. GONZALEZ- VARAS, Ignacio, 2015, p. 21]. Essa herança cultural 

permite-nos compreender não só a nossa existência individual e coletiva como 

também a sua evolução ao longo do tempo, responsável por traçar a nossa 

                                                 
 

2 Essa relação está também presente na definição de património presente na Carta de Cracóvia 

enquanto conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece os seus valores específicos e 

particulares e com os quais se identifica. 
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identidade histórica enquanto grupo. De certa forma, o património cultural não 

deriva dos bens culturais3 que nos chegam, mas sim do reconhecimento coletivo 

dos mesmos. Dito de outra forma, não são os bens culturais os principais 

intervenientes da formulação do património cultural, mas sim o Homem que 

reconhece neles os valores que lhe são intrínsecos, valores históricos, artísticos, 

identitários, simbólicos ou económicos. 

 

(…) el património cultural es, por el contarrio, un concepto abierto y in 

constante reelaboración y redifinición e incluso, en ocasiones, objeto de disputa de 

instrumentalización o de manipulación ideológica (…) el património cultural puede 

considerarse objeto de matéria de estudo de diversas disciplinas cientiíficas- historia, 

arqueologia, historia del arte, antropologia o etnologia, geografia, urbanismo y 

ordenación del território (…) pero el património es asimismo en sus diversas escalas 

localo regional, nacionalinternacional o global, y se recurre a él para la 

construcción de estos discursos identitários (…) 

[GONZALEZ- VARAS, Ignacio, 2015, p. 22] 

 

 
O conceito de património cultural é um conceito aberto, em constante 

alteração e redefinição. Ele é, portanto, alvo de matéria em várias disciplinas, o 

que o torna um elemento fulcral na construção de identidades coletivas nas suas 

mais variadas escalas. Quando falamos em património cultural estamos de forma 

intrínseca a falar de cultura, porém, convém perceber que nem toda a cultura se 

revela, por si só, ser património cultural [Ibid., p.22]. É preciso reconhecer nessa 

cultura os valores próprios do património [Ibid., p.23]. 

                                                 
3 A convenção e protocolo para a proteção de bens em caso de conflito armado, em Haia, datado 

em 1954, foi o primeiro documento a apresentar a definição de bem cultural, onde são considerados:  

 (…) os bens móveis ou imóveis, que tenham uma grande importância para o património cultural dos povos, tais 

como os monumentos de arquitectura, de arte, ou de história, religiosos ou seculares,os lugares que oferecem 

interesse arqueológico, os grupos de edificações(…) que apresentem elevado interesse histórico ou artístico, as 

obras de arte, manuscritos, livros e outros objectos de interesse histórico, artístico ou arqueológico, bem como as 

colecções científicas e as colecçoes importantes de livros, de arquivos, ou de reproduções dos bens acima 

definidos (…); os edifícios cuja finalidade principal e real seja a de conservar e expor os bens culturais móveis 

definidos na alínea (a), tais como os museus, as grandes bibliotecas,os depósitos de arquivos, bem como os 

abrigos destinados a proteger (…) os bens culturais móveis definidos na alínea (a); os centros que contenham um 

numero considerável de bens culturais (…) os quais serão denominados centros que contêm monumentos. 

[Convenção para a protecção dos bens culturais em caso de conflito armado, 1954, artº I] 
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Gonzalez- Varas [2005, p.23] adota a definição clássica de cultura, 

estabelecida pelo antropólogo Edward Burnett Tylor em ‘Primitive Culture’4, 

enquanto algo que compreende o conhecimento, as crenças, a arte, os costumes 

e hábitos adquiridos pelo homem como parte de uma sociedade. A cultura é por 

si só um fenómeno humano, social e universal. O homem ao agrupar-se numa 

sociedade gera cultura, independentemente do lugar e do tempo em que surge, 

pois, a cultura é um fenómeno universal5,  um conjunto socialmente configurado e 

adquirido que molda uma determinada forma de pensar, sentir e agir.  

Outro antropólogo que defende uma definição idêntica de cultura6 é B. 

Malinowski (1997) no seu ensaio, ‘uma teoria científica da cultura’, onde 

acrescenta que: 

 

(…) ao satisfazerem-se as necessidades orgânicas básicas do homem e da 

raça, impõem-se a cada cultura um conjunto de condições mínimas (…) 

construindo um ambiente novo, secundário ou artificial. Este ambiente, que se cifra 

em nada mais nada menos do que a própria cultura, tem de ser reproduzido, 

mantido e gerido de maneira permanente. Isto cria (…) um novo padrão de vida. 

[MALINOWSKI, Bronislaw, 1997, p. 37] 

 

Um padrão de vida cultural que consequentemente se depara com novas 

necessidades, com influência no ‘comportamento humano organizado’7 capaz 

de redefinir o que é cultural. Torna-se importante desta forma preservar essa cultura 

transmitindo-a a gerações futuras. Nesse âmbito, métodos e mecanismos 

educativos tem um papel crucial, de forma a renovar, como o autor B. Malinowski 

(1997, p.38] refere, o ‘substrato material da cultura’, garantindo também o seu bom 

                                                 
4 (…) la cultura es ‘todo esse complejo que compreende conocimentos, creencias, arte, moral, derecho, 

constumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que membro de una sociedad’ 
[id., p.23]. 

5 (…) no existe ningún grupo humano que no posea un sistema económico de producción o distribución, 

uan organización política y religiosa, unos códigos morales y jurídicos, un sistema de regulación del parentesco y 
una istitución familiar, unos mecanismos de regulación de la vida cotidiana, un linguaje y una elaboración mítica 
o filosófico y uno producción artística (…) [id., p. 23]. 

6 Leia-se nessa mesma definição: (…) a cultura consiste no conjunto integral dos instrumentos e bens de 

consumo, nos códigos constitucionais dos vários grupos da sociedade, nas ideias e artes, nas crenças e costumes 
humanos [id., p. 37]. 

7 Teoria abordada ao longo de dois capítulos por Bronislaw Malinowski em Uma teoria científica da 

cultura, [id., pp. 43-64]. 
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funcionamento. Para B. MalinowskI, [1997, p. 118], o processo cultural define-se, em 

suma, pelo relacionamento entre artefactos, grupos organizados e simbolismos.  

 

(…) as culturas assemelham- se a comboios que circulam mais ou menos 

depressa, cada um deles sobre a sua própria via e numa direção diferente. Os que 

rodam a par do nosso apresentam-se-nos de maneira mais durável; podemos 

observar à vontade o tipo de carruagens, a fisionomia e a mímica dos viajantes 

através dos vidros dos nossos compartimentos respetivos. Enquanto que, numa 

outra via, oblíqua ou paralela, um comboio passa no outro sentido e dele não 

recebemos senão uma imagem confusa e depressa desaparecida, dificilmente 

identificável, as mais das vezes reduzida a uma mancha momentânea do nosso 

campo visual, que não nos dá qualquer informação sobre o próprio acontecimento 

e que só nos irrita, porque interrompe a contemplação plácida da paisagem que 

serve de pano de fundo aos nossos devaneios. 

[LÉVI-STRAUSS, Claude, 1986, p. 30] 

 

A riqueza de uma cultura, ou do seu processo, varia de acordo com os 

interesses de quem a observa, tal como nos diz Lévi-Strauss [1986, p. 30]. Essa mesma 

cultura consiste em regras de conduta segundo as quais, quem lhes obedece nem 

sequer se apercebe, pois está perante ‘resíduos de tradições’ absorvidas ao longo 

da história por cada grupo social [Ibid., p. 62].  

 

A convicção de que agora assumo é a da que o maior património são as 

pessoas. E a maior herança é a memória. É manter, é redescobrir uma especial 

maneira de estar no mundo, de fazer cultura, de ter construído e poder construir um 

chão ou uma Pátria…. Feita de um milhão de nexos, de um milhão de sentidos 

encontrados em cada recanto, falar, canção; em cada semente lançada à Terra. 

[PACHECO, Hélder, 1987, p. 7] 

 

Consciente dessa relação de cultura com o conceito de património, Hélder 

Pacheco [1987, p. 7] refere as pessoas enquanto riqueza de todo o património. Isto 

porque são elas as principais responsáveis pela construção de cultura, em que, 
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cultura e vida são indissociáveis [Ibid., p. 29], na medida em que o património cultural 

é valor permanente enquanto persistir na memória das populações. Ele constitui a 

nossa identidade, apelando à memória de uma ‘trajetória comum’ [Ibid., p. 13], 

memória essa compreendida e transmitida, quando vista com apreço ou, por sua 

vez, apagada e destruída, A falta de interesse por esse património, bem como a 

sua destruição, resulta em apagar da memória e da história algo que nos foi 

deixado como herança, tirando às gerações futuras a possibilidade de o 

compreender [Ibid., p. 29].  

De acordo com a legislação Portuguesa: 

 

 (…) integram o património cultural todos os bens que, sendo testemunhos 

com valor de civilização ou de cultura portadores de interesse cultural relevante, 

devam ser objeto de especial proteção e valorização (…) A língua portuguesa, 

enquanto fundamento da soberania nacional, (…) bens imateriais que constituam 

parcelas estruturantes da identidade e da memória coletiva, (…) quaisquer outros 

bens que como tal sejam considerados por força de convenções internacionais 

que vinculem o Estado Português, (…) não só o conjunto de bens materiais e 

imateriais de interesse cultural relevante, mas também, quando for caso disso, os 

respetivos contextos que, pelo seu valor de testemunho, possuam com aqueles uma 

relação interpretativa e informativa (…) 

[Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do Património Cultural, Lei 

107/ 2001, de 8 de setembro, Artº 2] 

 

 No mesmo artigo, podemos ler ainda quais os valores que determinam a 

importância desse mesmo bem cultural: o interesse cultural relevante, 

designadamente histórico, paleontológico, arqueológico, arquitetónico, 

linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou 

técnico, dos bens que integram o património cultural refletirá valores de memória, 

antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 

exemplaridade [Lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do Património 

Cultural, Lei 107/ 2001, de 8 de setembro, Artº 2]. 
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 O património cultural tem então como objetivo a seleção de elementos ou 

bens culturais que valorizamos e desejamos preservar [GONZÁLEZ- VARAS, Ignacio, 2015, 

p.25]. 

Por outras palavras, são testemunhos materiais e imateriais que, enquanto 

herança de comunidades ao longo da sua existência, permitem não só estudar e 

compreender as culturas do passado como compreender a evolução e estado 

das culturas do presente. O património cultural é o suporte da identidade, 

diversidade e riqueza cultural, sendo também o principal elemento de afirmação 

dessa identidade a qualquer escala. Contudo, esta herança cultural pode ser 

sujeita a alterações, dado que a sua seleção está sujeita a variáveis sociais, 

ideológicas e intelectuais de cada lugar e tempo, bem como às relações com a 

própria memória e história. 

Sabemos de antemão, conforme vimos anteriormente, que o património 

cultural integra todo um conjunto de bens culturais enunciados por categorias, no 

entanto, iremos apenas abordar aqui, aquelas que melhor nos servem para dar 

resposta ao objetivo da presente dissertação. 

O património arquitetónico, ou património construído, apresenta-se 

[GONZÁLEZ- VARAS, Ignacio, 2015, p.32] enquanto subcategoria do património histórico e 

artístico, compreendendo a arquitectura, os conjuntos históricos, e a sua 

integração no sítio. De todos os bens que património histórico alberga, o 

património edificado é, para Françoise Choay [1982, p. 12] a categoria que melhor 

se relaciona com a vida de todos.   

Françoise Choay [Ibid., p. 16] estabelece neste âmbito a diferença entre 

monumento e monumento histórico. Por si só a palavra monumento interpela a 

memória, chamando de monumento qualquer edifício construído por uma 

comunidade, capaz de fazer recordar algo ou alguém a outras gerações.  

Trata-se, efetivamente, de uma memória que estabelece relação com o 

presente, invocando um passado que contribui para manter e preservar a 

identidade de determinada sociedade. A autora frisa ainda a sua função 

antropológica, na medida em que este estabelece relação entre o tempo vivido 

e a memória, assemelhando-se a um universo cultural [Ibid., p. 16]. 
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O monumento assegura, sossega, tranquiliza, ao conjurar o ser do tempo. É 

garantia das origens e acalma a inquietude que gera a incerteza dos princípios. 

Desafia à entropia à ação dissolvente que o tempo exerce sobre todas as coisas 

naturais e artificiais, o monumento procura apaziguar a angústia da morte e da 

aniquilação. 

[CHOAY, Françoise, 1982, p.15] 

 

Contudo, os valores associados ao monumento evoluíram, bem como o 

entendimento da palavra. A palavra monumento passou a estar associada não só 

ao valor de memória como também aos valores estéticos e de prestígio, resultando 

na perda progressiva do seu valor memorial [cf. Ibid., p.17]. Partindo do princípio do 

Historiador de Arte Alois Riegl, a autora [Ibid., p. 22] define a distinção entre os dois 

termos. Enquanto que monumento é uma construção consciente e assumida do 

seu destino, monumento histórico, pelo contrário, não é construído enquanto tal, 

mas sim selecionado e desejado para se converter em testemunho histórico. 

Segundo Françoise Choay [Ibid., p. 22], todo o ‘objeto do passado’ pode ser 

convertido em tal, sem que a sua origem tenha sido a interpelação da memória. 

Se por um lado o monumento assume a função de reviver um passado no 

presente, o monumento histórico alberga uma outra relação com o tempo e a 

memória, enquanto objeto cultural, histórico e artístico. Nesse sentido, e mediante 

a distinta valorização entre os dois termos, percebemos a diferença que se sente 

também no entendimento sobre a sua conservação. Enquanto os monumentos se 

entregam e expõem às injúrias do tempo, caindo no esquecimento, e ao desuso, 

como afirma Françoise Choay [Ibid., p.22] o monumento histórico, pelos valores que 

lhe são intrínsecos exige medidas de ‘conservação incondicional’8 [Ibid., p. 23]. 

                                                 
8 Foi no séc. XIX que se começou a atribuir valor histórico e documental ao monumento, através da sua 

valorização histórica, sobretudo pelos acontecimentos e factos que lhe estão relacionados e não apenas pelo 

seu valor artístico. Os monumentos assumem-se assim como instrumentos de instrução das sociedades [cf. TOMÉ, 

Miguel, 2002, p.15]. O conceito de património após a Segunda Guerra Mundial, ganha um carácter homogêneo 

em relação aos valores que lhe são associados, integrando todas as construções do século XIX e XX na categoria 

dos monumentos históricos. Em Portugal, Luís Chaves, no inicio do século XX, definia bem o conceito de 

monumento, referindo que quando um edifício revelava aquilo que se pode chamar a raça portuguesa(pela sua 

origem, fundação e ancestralidade, mais que por ser belo), devia ser considerado monumento nacional [CHOAY 

Françoise, 1982, p. 27]. 

 



36 
 

 Nós podemos viver sem [a arquitetura], adorar o nosso deus sem ela, mas 

sem ela não podemos recordar. 

[RUSKIN, John, apud, CHOAY, Françoise,1982, p. 121] 

 

Preservar uma obra arquitetónica implica, ao contrário de outro suporte 

como uma pintura ou peça de mobiliário, atuar sobre um conjunto de aspetos que 

abrangem os seus valores estéticos, históricos, documentais, funcionais 

económicos, de segurança, etc [cf. AGUIAR, José, 2002, p. 35]. 

O significado e os valores associados a determinado objeto são referência 

para determinar a sua importância, fazendo considerar, ou não, esse mesmo 

objeto enquanto património, cuja sobrevivência, para Miguel Tomé [2002, p.15], 

possibilita a capacidade de ele mesmo fixar e transmitir uma memória coletiva, 

bem como uma identidade.  

O mesmo é dito por Vítor Serrão [2014, p.42], quando afirma que o património 

construído é um corpo vivo com características plurais e transformadoras visto 

enquanto testemunho histórico e artístico contemporâneo, que afeta o olhar do 

presente e garante a legitimidade das identidades.  A arquitetura revela-se um 

meio de conservar viva a memória de um passado ao qual devemos a nossa 

identidade.  

A sociedade e os povos possuem uma memória coletiva que constitui parte 

essencial da sua identidade como grupo, o que por sua vez constitui um quadro 

de referências fundamental para o equilíbrio psicológico para reagir às mudanças 

da sociedade [cf. SALGUEIRO, Teresa, 1999, p.388], tornando-se ele próprio pela medição 

do turismo cultural, (…) o laço aglutinante da sociedade global [CHOAY, Françoise. 

1982, p.15]. Assim sendo e perante a evolução e importância do conceito de 

património, enquanto reflexo cultural da nossa história e evolução, a prática de 

proteção do património cultural arquitetónico revela a necessidade de um estudo 

aprofundado da sua história, dos materiais e técnicas usadas na sua construção, 

da relação entre os valores que esse património representa e da sociedade que o 

vivencia e procura transmitir às gerações futuras [COSTA, Aníbal, 2005, p.15]. 
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(…) Não chega proteger o património, conservar monumentos, restaurar obras 

de arte, incentivar a descoberta do passado, reconstruir palácios, armazenar ou 

arquivar fundos documentais. É necessário, além disso, torná-los instrumentos ativos 

de progresso, de aperfeiçoamento humanístico, de autoidentificação do povo com 

valores coletivos que são o nosso orgulho e garantem a nossa identidade. 

[PACHECO, Hélder, 1987, p.16] 

 

O património sendo um dos pilares da identidade cultural, transformado em 

testemunho vivo para as gerações futuras, torna fundamental a sua preservação, 

e, quando esta não é possível, a sua documentação [cf. SERRÃO, Vitor, 2014, p.39].  A 

obra do passado constitui um valor cultural do lugar, valor esse irreversível que não 

pode voltar a ser o que já foi ou mesmo continuar a ser o que foi, pelo que a 

intervenção não deve passar pela imitação do passado, mas antes ser capaz de 

a abraçar, sem ofuscar nem ser ofuscada, o valor do passado [MESTRE, Victor, 2006, 

p.46]. 

 

 A intervenção física no existente, como condição de valorização da obra 

arquitetónica, liga-se ora à procura de manutenção da resposta funcional, ora à 

vontade criativa motivada por critérios não utilitários. Pressupõe, em qualquer dos 

casos, um inevitável confronto físico e espacial que impõe a interpretação física do 

objeto a transformar, absorvendo, em maior ou menor profundidade, o seu 

significado global, enquanto condicionante do limite da capacidade de 

transformação do existente. 

[TOMÉ, Miguel, 2002, p. 15] 

 

Intervir no património responde a uma série de exigências e métodos que 

não constam quando se projeta algo novo, através de ações de maior ou menor 

impacto sobre o objeto. No decorrer do séc. XX, os estudos preparatórios para a 

conservação e restauro dos monumentos históricos exigiram a aquisição de novos 

saberes científicos e técnicos ligados à constituição dos materiais, e também à 

história da arquitetura. Essa intervenção não exige apenas conhecimentos 

históricos, técnicos e metodológicos. Ela implica também doutrinas de articulação 

entre estes saberes e os conhecimentos práticos [cf. TOMÉ, Miguel, 2002, p.18]. 
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Ou seja, a consciência de salvaguarda do património necessita de um 

esforço pluri e interdisciplinar, de forma a proteger os seus valores de memória, e a 

sua correta fruição às necessidades atuais. Torna-se importante um trabalho de 

conjunto com técnicos de outras áreas, de modo a estudar o bem patrimonial de 

forma completa, pois como Vítor Serrão [2014, p. 39] afirma, não se pode defender 

aquilo que se desconhece. 

 

O nosso interesse pelo passado alargou-se substancialmente; hoje admiramos 

o passado longínquo, mas também o próximo. Como na gastronomia, absorvemos 

avidamente os aspetos tangíveis da memória cultural. Paralelamente, o interesse 

pela conservação evoluiu da atenção museológica e colecionista de elites 

esclarecidas, para se tornar numa preocupação comum a qualquer cidadão. Estes 

desenvolvimentos requerem novas interpretações daquilo que constitui património, 

de como este se conserva e se reutiliza, modificando os paradigmas disciplinares da 

conservação patrimonial.  

 [AGUIAR, José, 2001, p.147] 

 

As ameaças a que o património se sujeita não impede, tal como defende 

Françoise Choay [1982, p.15], o grande consenso a favor da sua conservação e da 

sua proteção, prestado em prol da sua defesa e dos seus valores científicos, 

estéticos, de memória, sociais e urbanos.  

A intervenção física no objeto arquitetónico existente demostra a 

valorização sobre a obra como algo que importa conservar e transmitir. Como 

objeto que sobrevive no tempo, a obra arquitetónica deve ser capaz de responder 

às exigências culturais e sociais das várias épocas que atravessa e dessa forma 

poder ser reinterpretada. Seja a ação de intervenção realizada por razões 

funcionais ou outras, importa sempre interpretar o objeto e seu significado. O seu 

valor enquanto significado coletivo é uma das razões da importância de sua 

preservação, por permitir transmitir uma memória coletiva e identitária de um 

determinado grupo social [cf. TOMÉ, Miguel, 2002, p. 15].   
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1.2 Intervir no Património 

 

Tempo e memória habitam juntos o Património; é uma espécie de 

matrimónio para toda a vida. Do tempo temos o natural envelhecimento, o passar 

pelas mudanças físicas dos diferentes usos ou apenas da própria evolução dos 

mesmos usos. Da memória temos as vivências de todos quanto usufruíram do lugar, 

impregnando-o de uma espiritualidade única, insubstituível, nos bons e nos maus 

momentos. Um edifício não é apenas um edifício. Por isso, quando abordamos 

enquanto forasteiros, estranhos ao tempo do lugar sem nos inteirarmos 

profundamente do que está em presença em termos afetivos, corremos sérios riscos 

de virmos a ser «persona non grata» numa qualquer intervenção. 

[MESTRE, Victor, 2006, p.51] 

 

Victor Mestre [ibid., p. 51] faz referência, contudo, à existência de ações de 

intervenção no Património que revelam uma vaidade gratuita, que levam a uma 

cura através da morte do património arquitetónico. Ou seja, a intervenção muitas 

vezes não visa a correção e eliminação das patologias observadas, 

abandonando de imediato os princípios de restauro e conservação e 

consequentemente a preservação dos valores relacionados ao tempo e à 

memória por estes se revelarem obstáculos ao projeto. O autor tece aqui uma 

critica à postura daqueles que esquecem os valores da herança cultural a favor 

da imagem contemporânea, a que o mesmo se refere como ‘arquitetura da 

vaidade’. Esta postura não pode ter lugar numa intervenção no património pela 

sua assumida forma de o destruir criando uma arquitetura de não regresso, que 

apaga o passado, e impede o seu futuro, sem respeito pelos seus valores [cf. ibid, 

p.52]. 

Pegando uma vez mais nas palavras de Hélder Pacheco [1987, p.90], num texto 

em que o mesmo se refere como exemplo à cidade do Porto, devemos 

independentemente da ação, seja ela transformar, revitalizar, ou recuperar o 

património, fazê-lo de forma harmoniosa, dando nova vida  ao que se deixou 

morrer e reequilibrar o que se alterou para que, desta forma se consiga devolver a 

identidade da cidade. Isto porque quando falamos em preservar o património, 

referimo-nos a uma herança, que se acumula na história, e serve de suporte base, 

sob a qual o Arquiteto deve partir, proporcionando e garantindo a projeção desse 
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mesmo património para o futuro, de modo a que outros possam também usufruir 

dele. 

 

Conservação e Restauro 

 

Restaurar significou até ao século XVIII a reutilização, recuperação e 

renovação de uma obra arquitetónica em consonância com os paradigmas 

arquitetónicos e normativas em vigor. Foi com o Renascimento italiano que 

começou a elaboração dos atuais parâmetros que integram a teoria da 

conservação. A bula Papal de Pio II (1458-1464), com o nome ‘Cum albam 

mostram urbem’9, de 28 de Abril de 1462, revela-se um dos mais antigos 

documentos legislativos sobre este tema [AGUIAR, José, 2002, p. 35]. 

Leon Baptista Alberti10 foi o responsável pela estruturação da primeira teoria 

de projeto capaz de responder às questões levantadas pela reutilização de 

preexistências. Essa proposta assume três hipóteses: continuar o monumento no 

seu estilo primitivo, procurar uma simbiose entre o estilo antigo e as linguagens 

contemporâneas, desenvolvendo um adequado projeto de transformação e 

correção estética, e por último ocultar ou recobrir a estrutura antiga sob uma nova 

membrana, uma nova fachada, de linguagem atualizada [cf. Ibid, p.35]. 

 No século XVIII com o desenvolvimento da consciência histórica, assim como 

de uma mentalidade critica e científica que tornou possível a distinção entre o 

presente e o passado histórico, a ideia de restauro ganhou um caráter mais 

                                                 
9 Este documento legislativo tinha como propósito o de salvaguarda dos vestígios da antiguidade 

clássica. Sem desvalorizar o impacto dos monumentos na arquitetura da cidade, ela refletia a importância dada 

à conservação da cidade, com toda a sua ‘dignidade e esplendor’, excomungando quem ousasse desrespeitá-

la [cf. AGUIAR, José, 2002, p.35]. 

10 Leon Baptista Alberti, nascido em Génova, a 24 de Fevereiro de 1404 [TAVARES, Domingues, 2004, p. 

29], foi uma figura ligada à literatura, matemática, física, música, pintura, escultura e arquitectura do 

renascimento italiano, alcançando um estatuto de ‘Homem universal’ conquistando também o renascimento 

europeu. Teve um importante papel no desenvolvimento de uma teoria geral entre a arquitetura e o espaço, no 

tratado de arquitetura ‘ De Re Aedificatori’, através de um pensamento integrador entre a cultura do sensível e 

belo, [cf. Ibid., p.9]. Este seu discurso revela-se um exercício na procura dos valores arquitectónicos essenciais na 

sua relação com os espaços vividos pelo Homem, nas suas mais variadas escalas, com o objectivo de alcançar 

a ‘felicidade colectiva’. [cf. ibid., p.9]. A sua teoria arquitectónica, partindo do desenho e do reconhecimento 

do projecto como instrumentos do próprio processo, reflete-se ainda nos dias de hoje no método de fazer 

arquitectura [cf. ibid., p. 13]. 
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próximo ao do significado moderno [cf. Ibid., p.36]. Apoiando-se noutros nomes da 

História da conservação, José Aguiar assume a Revolução Francesa como o 

momento da origem nas tutelas para a salvaguarda do património. De várias 

iniciativas postas em prática resultam um conjunto de normas com objetivos claros 

de salvaguarda.  

Estas medidas aparecem com o objetivo de deter o vandalismo ideológico, 

como o mesmo afirma, verificado logo após a revolução francesa, em que muitas 

obras de arte e monumentos desapareceram e entraram em estado de 

degradação por culpa do Homem e do próprio estado. Ao objetivo de 

salvaguarda do património arquitetónico levantaram-se as questões: quais? 

porquê? e como? que importaram responder, exigindo um processo de 

inventariação e classificação de monumentos, o que conduziu necessariamente 

à discussão de um método [cf. ibid., p.37]. José Aguiar faz ainda referência à relação 

da Revolução Industrial com o entendimento e sensibilização face ao património 

histórico.  

Para o autor [ibid., p.38], as tradições são postas em causa pela modernidade 

mas, no momento em que se anuncia um mundo novo, (re)descobre-se o valor do 

que se perde, adotando-se assim uma nova consciência histórica onde nasce a 

necessidade de manter relação com o legado cultural. A nostalgia pelo passado 

alimentou vários revivalismos, conduzindo à confusão entre preservação e 

reconstrução durante o século XIX. No entanto, a procura de teorias mais sólidas 

conduziu à definição de uma disciplina a que uns chamarão restauro e outros 

conservação, duas doutrinas de onde surgem os nomes dos seus primeiros 

protagonistas, Viollet-le-Duc em França através do restauro estilístico, e John 

Ruskin, em Inglaterra, através da prática do restauro romântico. Em Itália definiu-se 

uma outra prática de restauro: o restauro arqueológico, onde se destacaram as 

principais figuras, Stern e Valadier (cf. Ibid, p.38).  

Em França, no século XIX restaurar um monumento significa reconstruir o que 

está em falta tendo como base o original. A política de salvaguarda remetia para 

a preservação dos valores históricos nacionalistas que os monumentos transmitiam. 

Desta forma, uma cópia fielmente reproduzida adquiria os mesmos valores [cf. Ibid., 

p.40]. O restauro estilístico de Viollet-le-duc ambiciona a reconstituição do 

monumento histórico à sua imagem original, assumindo-o com rigor e fidelidade 
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estilística, mesmo que nunca tenha existido [cf. Ibid, p.41]. Enquanto isso, Ruskin 

defendia uma posição diferente, alegando ser impossível reconstituir um 

monumento através da sua reinterpretação estilística, visto esta comprometer a 

autenticidade do mesmo. Ao invés de restaurar Jonh Ruskin propõe conservar 

através de ações de manutenção. Ao mesmo tempo defende que o monumento 

deve sujeitar-se às próprias marcas do tempo, pois elas fazem parte da sua 

essência. Postura essa que vai de encontro ao respeito que tem pela ruína [cf. ibid, 

p.43]. Jonh Ruskin, ao contrário de Viollet-le-duc, não propõe nenhum método de 

salvaguarda. Os seus textos apenas são reveladores de uma reflexão idealista, de 

profunda passividade e de não-intervenção face ao monumento.  

John Ruskin admite neles a consolidação dos monumentos desde que esta 

não seja visível, bem como o reforço estrutural caso necessário e reparações 

pontuais, admitindo abominar as cópias e os acrescentos aos elementos originais. 

Os ideais de conservação de John Ruskin contribuíram para o método de 

preservação alternativo ao restauro, marcando assim a história de salvaguarda do 

património do século XX, originando a polémica discussão entre conservação e 

restauro [cf. Ibid., p.44]. Por sua vez, o restauro arqueológico objetiva a consolidação 

dos monumentos através de uma análise que comprovasse a sua recomposição. 

Um processo onde se conjugavam, elementos originais reintegrados com 

reproduções simples, que se distinguiam do restante. Ou seja, ao longe a forma do 

arquétipo é restituída, mas ao perto é perfeitamente percetível o que é novo e o 

que é antigo. Isto evita a falsificação histórica numa atitude de excessiva similitude 

formal, mas também evita uma excessiva diferenciação, que poderia perturbar a 

leitura do todo [cf. Ibid., p.40]. 

O confronto contemporâneo entre ideologias de conservação e restauro em 

monumentos raramente eram aplicados na íntegra, uma vez que as suas teorias 

se contrariavam. Desde 1830 que, em Portugal, restauro era entendido como 

renovação ou reintegração no seu estado primitivo, enquanto que conservação 

dizia respeito à ação de manutenção para alcançar maior eficiência. Contudo 

‘reconstruir’ tanto poderia referir-se a uma reconstituição inventiva da forma 

original, ora repor apenas o seu estado funcional através de ações de 

conservação [cf. TOMÉ, M. 2002, p.128]. 
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1.3 Principais referências teóricas 

Camillo Boito (1836-1914)  

 

Camillo Boito foi a figura do panorama cultural do séc. XIX, responsável pela 

transformação artística e pela formação de uma nova cultura arquitetónica em 

Itália [cf. KUHL, Beatriz, 2002, p.9]. Arquiteto, engenheiro e historiador de arte, Camillo 

Boito promoveu a articulação do mundo artístico passado e atual e do mundo da 

modernidade técnica [cf. CHOAY, Françoise, 1982, p.136]. A partir dos princípios de 

Viollet-le-duc, e da oposição teórica de Ruskin e Morris sobre restauro, Camillo Boito 

formula uma síntese teórica em seus escritos [cf. Ibid., p.136], definindo os princípios 

que se encontram na base da teoria contemporânea do restauro [cf. KUHL, Beatriz, 

2002, p.9].  Através da conjugação dessas duas teorias ele define a sua principal 

contribuição para a história da conservação, reconciliando as teorias 

conservadoras de Ruskin e Morris com as práticas positivistas de restauro, 

condicionando o objeto a uma garantia de autenticidade histórica e 

arquitetónica do monumento [cf. AGUIAR, José, 2002, p.46]. Françoise Choay [1982, p.137] 

faz referência ao ensaio escrito de Camillo Boito, ‘Conservare o restaurare’ em 

1893, em que evidencía o confronto entre estas referências mencionadas: 

 

  O autor concede aí, alternadamente, a palavra a dois técnicos: um 

defende as ideias de Viollet-le-Duc, que invoca e cita várias vezes, e o outro, alter 

ego de Boito, critica-as servindo-se de argumentos de Ruskin e Morris (cujos nomes 

não são mencionados). Boito constrói a sua própria doutrina sobre esta oposição, 

ultrapassando-a. 

[CHOAY, Françoise, 1982, p.137] 

 

Camillo Boito nem sempre partilha a mesma visão de Viollet-le-Duc, Ruskin 

ou Morris. O que faz é confrontar as ideias de cada um e criar a sua própria 

doutrina.  Ele procura desenvolver o princípio da conservação de Ruskin, com base 

nos instrumentos e nas tecnologias à época, negando o conceito biológico dos 

monumentos defendido pelo mesmo [cf. NETO, Maria, 2001, p.48]. Deixar o edifício 

entregue à própria sorte, até que se transforme em ruínas como defende Ruskin, é 

para Boito uma atitude de desconsideração pelo objeto [cf. KUHL, Beatriz, 2002, pp. 21-
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22]. Em contrapartida, Boito não só deve a Ruskin como também a Morris a noção 

de autenticidade na conceção de conservação dos monumentos. Não se deve 

apenas preservar a pátina dos edifícios antigos, mas também os acrescentos 

sucessivos de que o tempo os carregou (…), opondo-se aqui ao teorizado por 

Viollet-le-Duc [cf. CHOAY, Françoise, 1982, p.137]. Camillo Boito defende assim, como 

Ruskin e Morris, que a conservação dos monumentos deve visar a veracidade da 

História e, como tal, as adições de que o mesmo foi alvo com o tempo são 

intrínsecos a essa História. Eles partilham a perspetiva da carga de ‘anterioridade’ 

contida no monumento, assim como a ideia de perigo de falsificação Histórica na 

intervenção do restaurador. Assim sendo, Camillo Boito critica as demolições com 

o propósito de busca pela unidade de estilo a par das reconstruções subjetivas 

relativamente à veracidade levadas a cabo pela escola francesa de Viollet-le-

Duc [cf. NETO, Maria, 2001, p.48]. Camillo Boito aponta ainda para o risco de falsificação 

histórica, ao objetivar um estado de restauro ao extremo, de algo que pode nunca 

sequer ter existido [cf. KUHL, Beatriz, 2002, pp. 21-22]. Contrariando esta atitude, Camillo 

Boito defende uma intervenção mínima de restauro, onde a adição é admitida 

mas que, quando realizada, ela deve ser facilmente identificada e diferenciada 

enquanto acrescento [cf. NETO, Maria, 2001, p.48]. 

 Em acordo com Viollet-le-Duc, e opondo-se a Ruskin e Morris, surge a 

posição de Camillo Boito quanto à prioridade do presente sobre o passado, e à 

legitimidade do restauro, embora como solução a recorrer na falta de outro meio 

de salvaguarda [cf. CHOAY, Françoise, 1982, p.137]. O restauro é para Camillo Boito um 

mal necessário na falta de outra solução. 

 

O restauro não deve ser praticado senão in extremis, quando todos os outros 

meios de salvaguarda (manutenção, consolidação, reparações não expostas à 

vista) falharam. Então, o restauro revela-se como o complemento necessário e 

indispensável de uma conservação cujo próprio projeto não pode subsistir sem ele. 

[CHOAY, Françoise, 1982, p.137]  

 

Estas duas noções, julgadas incompatíveis, conduziram à conceção teórica 

de Camillo Boito sobre a disciplina do restauro, onde uma vez admitido o seu 

princípio ele deve adquirir a sua legitimidade [cf. Ibid, p.137]. A zona restaurada, não 
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autêntica, deve ser distinguida dos elementos originais do edifício, através de 

diferentes materiais, diferentes cores e da indicação sobre as partes restauradas 

de sinais e escrita que denunciem a intervenção [cf. Ibid, p.138]. Camillo Boito foi 

levado a formular um conjunto de diretivas para a conservação e restauro de 

monumentos históricos no âmbito dos diversos Congressos de Engenheiros (cf. Ibid., 

p.136), onde apresentaria as bases do seu pensamento [cf. AGUIAR, José, 2002, p.46]. Em 

1883  propôs, para o III Congresso de Engenheiros e Arquitetos Italianos realizado 

em Roma e Milão, critérios de intervenção em monumentos históricos que se 

regiam por oito princípios fundamentais:  

 

A diferenciação do estilo entre o antigo e o novo; diferenciação de 

materiais e seu emprego; supressão de molduras e decoração de partes novas; 

exposição das partes materiais que foram eliminadas, num espaço contíguo ao 

monumento restaurado; incisão de uma marca convencional nas partes novas 

onde se trabalhou, para se facilitar a identificação; memória descritiva de todo o 

processo de intervenção no monumento; descrição e fotografias das diversas fases 

dos trabalhos depositadas no próprio monumento, ou num lugar público próximo, 

ou ainda a publicação de todo o material; notoriedade visual das acções 

realizadas. 

[NETO, Maria, 2001, p.49] 

 

 Estes princípios revelam aquilo que já foi mencionado anteriormente 

quanto à articulação do pensamento de Ruskin com o racionalismo de Viollet-le-

Duc. Em suma, o monumento tem então um valor documental, devendo a ação 

de intervenção eleger a consolidação ao invés da reparação e por sua vez a 

reparação ao restauro. Na necessidade de acrescentos e renovações, estes 

devem ser lidos como distintos do antigo, ainda que devam entrar em 

concordância com o conjunto. Para além de serem constituídos por materiais 

diferentes, estes acrescentos, devem ainda ter a data do restauro. Por sua vez as 

obras de consolidação devem cingir-se ao estritamente necessário, evitando as 

perdas de elementos característicos e pitorescos de forma a respeitar as várias 

fases do monumento. A remoção de elementos apenas é aceite se os mesmos 

apresentarem qualidades artísticas inferiores ao do monumento. Por fim, é 

importante registar as várias fases da obra que, em conjunto com as descrições e 
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respetivas justificações do ato, seriam encaminhadas ao Ministério de Educação. 

No local deveria proceder- se à colocação de uma lápide com a data e 

operações de restauro realizadas [cf. KUHL, Beatriz, 2002, pp. 21-22]. 

Camillo Boito considera que conservação e restauro são ações distintas. 

Conservação é, muitas vezes, a única coisa a se fazer, além de ser obrigação de 

todos, da sociedade e do governo, tomar as providencias necessárias à 

sobrevivência do bem, enquanto que o restauro é oposto à conservação, mas 

que surge algumas vezes como necessário [Ibid, p.23]. Pressionado pela necessidade 

de reutilização dos monumentos, Camillo Boito reconhecia o caracter complexo 

do restauro, dividindo-o em três tipos, de acordo com a idade e o estilo do edifício 

[cf. NETO, Maria, 2001, p.49]. Ele classifica o restauro arquitetónico segundo as 

características dos edifícios. A importância arqueológica dos monumentos da 

antiguidade, a aparência pitoresca dos edifícios medievais, e a beleza 

arquitetónica dos edifícios a partir do Renascimento [AGUIAR, José, 2002, p.47]. Os 

monumentos da Antiguidade deveriam seguir um restauro arqueológico 

procurando uma consolidação técnica e uma intervenção de ação mínima. Os 

monumentos medievais por sua vez, correspondiam a um restauro pitoresco, a 

nível estrutural, enquanto que os monumentos renascentistas e barrocos faziam 

corresponder a um restauro arquitetónico com ação na totalidade do edifício [cf. 

Ibid, p.49]. Camillo Boito foi um dos mais importantes responsáveis por fundar a 

conservação enquanto disciplina do conhecimento humano através de ideias 

que foram incluídas na legislação italiana de proteção do património e que 

influenciaram, mais tarde, através do seu discípulo Gustavo Giovannoni, a 

redação da carta de Atenas em 1931 [cf. Ibid., p.47]. Os conceitos de autenticidade, 

hierarquia de intervenções e estilo restaurador permitiram a Camillo Boito 

estabelecer os fundamentos críticos do restauro enquanto disciplina [cf. CHOAY, 

Françoise, 1982, p.138]. 

 

Alois Riegl (1858-1905) 

 

Alois Riegl foi jurista, filosofo e historiador de arte vienense, responsável no 

início do séc. XX por uma reflexão relativa às atitudes e comportamentos ligados 

à noção de monumento histórico [cf. CHOAY, Françoise, 1982, pp.138-139]. Em 1902, 
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segundo indica Françoise Choay, [cf. Ibid, p.139] Riegl ficou encarregue de dirigir a 

presidência da Comissão austríaca dos monumentos históricos, onde, como 

acrescenta José Aguiar (2002, p.48), uma das suas primeiras tarefas foi a preparação 

de uma nova legislação para a salvaguarda do património. A ambiguidade de 

ideias em relação à intervenção monumental, conforme indica Maria Neto (2001, 

p.50), não é uma característica apenas em Camillo Boito, acrescentando ainda 

que tal facto aconteça devido à complexidade de Monumento Histórico. O 

pensamento de Alois Riegl não vai de encontro a questões do foro prático e da 

doutrina de intervenção, mas sim a uma análise critica da noção de Monumento 

Histórico conforme vimos anteriormente. Essa análise crítica da noção de 

Monumento Histórico é tratada como objeto social e filosófico [cf. Ibid, p.50] 

formulando a distinção entre monumento e monumento histórico em que: (…) o 

monumento é uma criação deliberada (Genolte), cujo destino foi assumido à priori 

e à primeira tentativa, ao passo que o monumento histórico não é desejado 

inicialmente( Ungewolte) e criado enquanto tal” [ CHOAY, Françoise, 1982, p.22].  

A análise de Alois Riegl interpreta o conceito de conservação de acordo 

com uma teoria de valores estruturada em duas categorias associadas aos 

monumentos [cf. AGUIAR, José, 2002, p.48].  Os valores memoriais, ‘Erinnnerungswer’, 

ligados ao passado e que fazem uso da memória, e os valores de 

contemporaneidade ‘Gegenwarstswerte’ que pertencem ao presente [cf. CHOAY, 

Françoise, 1982, p.139]. Os valores memoriais dos monumentos, além de estarem 

ligados ao valor de memória da História, referem-se também aos valores Históricos 

e da História da arte. O valor de antiguidade está também aqui presente, 

enquanto valor adquirido pelo processo de sobrevivência que o monumento está 

sujeito ao longo do tempo, sendo o próprio um testemunho histórico [cf. AGUIAR, José, 

2002, p.48]. Para Françoise Choay, [1982, p.139] o valor de antiguidade diz respeito à 

idade do objeto e às marcas que o tempo lhe imprime, encontrando-se o 

monumento recordado à memória por um sentimento estético. Neste seguimento, 

Maria Neto [2001, p.49] acrescenta que a facilidade com que o valor de antiguidade 

é absorvido pelas massas tornam-no no valor dominante do séc. XX. Quanto aos 

valores contemporâneos Alois Riegl distingue-os enquanto valores de arte relativo, 

valores de novidade e valores de uso. Por valor de arte relativo entenda-se a 

sensibilidade contemporânea, ou fazendo uso das palavras de Françoise Choay 

[1982, p.140], as obras artísticas antigas acessíveis à sensibilidade moderna.  Ao valor 
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de novo, Riegl assume a ‘aparência fresca e intacta’ das obras [Ibid, p.140], e o 

apreço da ‘coisa nova’ sobre a ‘coisa velha’, como remata José Aguiar [2002, p.48]. 

Alois Riegl assume ainda que o valor de utilização é aplicável ao Monumento e ao 

Monumento Histórico, atendendo à condição dos materiais de utilização prática 

dos mesmos. A ausência do valor de utilização distingue este último das ruínas, cujo 

valor é apenas memorial e histórico [cf. AGUIAR, José, 2002, p.48], tendo que a sua 

antiguidade é a qualidade principal [CHOAY, Françoise, 1982, p.140]. Tanto o valor 

artístico como o valor de uso remetem às condições dos materiais de utilização, 

aplicado ao Monumento Histórico, quer enquanto original após reutilização, quer 

do seu caracter museológico [cf. NETO, Maria, 2001, p.51].  

Contudo, percebemos que esta análise de Alois Riegl apresenta 

contradições. O valor de Antiguidade opõe-se ao valor de novo e ameaça o valor 

de uso, enquanto este, por sua vez, pode criar incompatibilidade com o valor 

artístico e o valor histórico [NETO, Maria, 2001, p.51]. Segundo Alois Riel estas 

contradições devem ser vistas caso a caso, e as decisões devem ser tomadas em 

função do estado físico e contexto do Monumento. Com isto, entendemos que 

uma cuidadosa avaliação do peso destes valores em relação ao monumento, 

assume uma enorme importância operacional ao permitir determinar qual a 

estratégia de salvaguarda ou restauro que melhor se adequa à situação de 

acordo com o objeto e seu contexto. Os Monumentos sujeitos a qualquer tipo de 

intervenção em termos de salvaguarda dependem diretamente de uma correta 

avaliação dos valores patrimoniais presentes no mesmo. Esta reflexão de Alois Riegl 

foi também importante na medida em que permitiu alargar o conceito e a noção 

de património no decorrer das suas variações culturais ao longo do tempo [cf. 

AGUIAR, J., 2002, p.49].  

 

Cesare Brandi (1906-1988) 

 

As consequências de destruição geradas pela Segunda Guerra Mundial 

obrigaram a renovações que puseram em causa o rigor do restauro científico. A 

necessidade de recuperar as cidades enquadradas num cenário de destruição 

deu origem a uma urgência de intervenção e aplicação de métodos de 
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reconstrução de monumentos e cidades, que se traduziram no abandono dos 

métodos de restauro anteriores.  

Cesare Brandi foi uma das figuras principais de um novo movimento que 

resultava da construção de paradigmas reunidos no conceito de restauro critico 

[cf. Ibid, p.57]. A sua crítica dirigida às teorias anteriores de conservação, questionava 

a sobrevalorização dos aspetos históricos face aos aspetos artísticos. Esta atitude 

dava origem à incapacidade de transmitir valores estéticos necessários à 

interpretação do monumento (cf. Ibid, p.57). Essa mesma critica serviu de base para 

uma nova teoria de conservação, publicada pelo mesmo em 1963, denominada 

‘Teoria del restauro’. A mesma tornou-se, e ainda se mantêm, como indica José 

Aguiar, uma ‘Bíblia’ de abordagem à teoria de conservação enquanto disciplina, 

da qual surge uma nova definição de restauro [cf. Ibid, p.58]. 

 

 Restoration is a a generally understood as any kind of intervention that 

permits a products of a human activity to recover its function. Let us consider the 

variety of products of human activity to witch the particular intervention we call 

restoration should be applied. There will be restoration relevant to industrial products 

and restoration relevant to works of art. As long as one is, in fact, dealing with 

industrial products, defined on the widest scale atrating from the smallest craft item, 

the purpose of restoration will obviously be to reestablish the functional properties of 

the product. Consequently, the nature of the restoration will be exclusively tied to 

the accomplishment of this goal. yet for works of art, even if there are some that 

structurally possess a functional purpose (such as architecture, and, in general, 

objects of the so- called applied arts), the reestablishment of the functional 

properties will ultimately represent only a secondary or accompanyng aspect of the 

restoration, never the primary or fundamental aspect that respects a work of art as 

a work of art.11 

[PRICE, Nicholas, TALLEY, Mansfield, VACCARO, Alessandra,1996, p. 230] 

                                                 
11 O restauro é entendido por qualquer tipo de ação de intervenção na qual permite que os produtos 

da atividade humana recuperem a sua função. Considerando essa variedade de produtos da atividade humana 

na qual a restauração deve ser aplicada, distinguimos os produtos industriais e as obras de arte. No campo dos 

produtos industriais, a finalidade do restauro é restabelecer as propriedades funcionais do produto, objetivo esse 

que se assume como principal natureza do restauro. Relativamente às obras de arte como a arquitetura e os 

objetos de arte aplicada, restabelecer as propriedades funcionais representa um aspeto secundário enquanto 

que como fundamental importa respeitar a obra de arte como tal [Tradução livre]. 
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Desta forma, a abordagem teórica sobre a conservação de Cesare Brandi 

defende que o lado funcional de uma obra de arte tem um papel secundário em 

relação a outros aspetos que atribuem o carácter artístico a essa obra, ou seja, é 

a obra de arte que condiciona o restauro [cf. AGUIAR, José, 2002, p.58].  

 

Restoration is the methodological moment in wich the work of art is 

appreciated in its material form and in its historical and aesthetic duality, with a view 

to transmitting it to the future.12 

[BRANDI, Cesare, in PRICE, Nicholas, TALLEY, Mansfield, VACCARO, Alessandra,1996, p. 231] 

 

O restauro constitui o momento metodológico do reconhecimento da obra 

de arte, enquanto objeto físico de valor histórico e artístico, que se pretende 

transmitir às gerações futuras. Poder ler e reconhecer uma obra de arte torna-se o 

‘principal imperativo moral da conservação’ [cf. AGUIAR, José, 2002, p.58]. Para Cesare 

Brandi torna-se importante que a imagem da obra de arte subsista fisicamente no 

tempo, aparecendo assim a materialidade como um princípio do processo de 

restauro onde devem ser realizadas todas as ações possíveis de forma a que o 

objeto alcance maior longevidade [cf. Ibid, p.58]. A matéria com que se formulou 

uma obra de arte torna-se ela própria parte da história e não poderá ser substituída 

por outra matéria, mesmo que física e quimicamente idêntica, sem uma grave 

perda de valor para a obra de arte [Ibid, p.63]. Cesare Brandi revela também aqui 

uma recusa à produção de cópias em lugar de originais, postura essa tomada por 

o mesmo defender que estas não apresentam legitimidade [cf. Ibid, p.63]. Em 

relação à ação interveniente de restauro, devemos definir de imediato a matéria 

na medida em que ela representa a contemporaneidade do tempo e do lugar 

desse mesmo restauro. A única forma de o fazer é através de uma aproximação 

fenomenológica pela qual a matéria se torna ostensivamente o veículo da 

epifania da imagem. Este conceito torna-se precioso no entendimento desta 

dualidade existente [PRICE, Nicholas, TALLEY, Mansfield, VACCARO, Alessandra,1996, p.232]. A 

matéria e imagem são dois princípios que coexistem numa obra de arte, no 

entanto numa intervenção de restauro, caso haja conflito entre elas e tenhamos 

                                                 
12 O restauro é o momento metodológico no qual a obra de arte é apreciada na sua forma material e 

na sua dualidade histórica e estética, com o objetivo de transmiti-la ao futuro [Tradução livre]. 
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de tomar uma opção, devemos optar pela instância estética, pois a obra de arte 

não depende da sua matéria, mas sim do seu caráter artístico. O lugar, a sua 

especificidade, as atmosferas e os ambientes criados pela própria luz podem ter 

influência enquanto modificadores da imagem geral, considerando-os Cesare 

Brandi tão importantes quanto à própria matéria do objeto [cf. AGUIAR, José, 2002, 

p.59]. As marcas temporais de uma obra de arte apresentam-se também como 

algo a ter em conta no processo de restauro. O seu valor histórico não incide 

apenas no seu momento de criação, mas também nos vários momentos de tempo 

pela qual a mesma atravessou, absorvendo os seus traços. [cf. Ibid, p.59]. A não 

abolição da história é, portanto, uma condição da legitimidade do próprio 

processo de restauro, traduzindo-se numa ação que não deverá admitir uma 

intervenção de forma não relacionada com o tempo [cf. PRICE, Nicholas Stanley, TALLEY, 

Mansfield Kirby, VACCARO, Alessandra Melucco,1996, pp.232-233]. 

 

 O restauro deve permitir o restabelecimento da unidade potencial da obra 

de arte, sem produzir um falso histórico ou um falso artístico e sem anular os traços 

da passagem da obra de arte pelo tempo! 

[AGUIAR, José, 2002, p.59] 

 

Cesare Brandi apresenta um raciocínio que servirá de base no seu discurso 

sobre a reintegração e reconstituição da unidade potencial de uma obra de arte. 

Esse raciocínio assenta sobre o facto de que a obra de arte se revela na sua 

totalidade, como uma unidade, não podendo ser composta por partes [cf. AGUIAR, 

José, 2002, p.59]. Ele defende que não é possível intervir numa obra de arte reduzida 

a fragmentos, pelo facto de que uma reconstituição não pode ser concretizada 

apenas por comparação, sendo necessários indícios nos próprios fragmentos ou 

testemunhos autênticos que comprovem o seu estado original [cf. Ibid, p.60].  

 

O grau de restabelecimento possível dessa unidade potencial poderá ser 

definido através da recíproca confrontação da instância histórica e da instância 

estética, evitando a todo o custo produzir um falso histórico ou perpetrar uma 

ofensa estética. 

[AGUIAR, José, 2002, p.60] 
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Aos vazios que as ausências de partes originais criam, Cesare Brandi 

identifica enquanto ‘lacunas’ou uma ‘interrupção do tecido figurativo’. De modo 

a resolver essas ‘lacunas’ ele apoia-se nos princípios gestálticos da perceção, uma 

atitude que revolucionou a prática do restauro [cf. Ibid, p.60]. A sua proposta de 

resolução de lacunas pretendia evitar discrepâncias com a imagem original, de 

modo a que se chegou a uma solução reintegradora próxima à composição 

envolvente que não pretendia anular, mas reduzir o padrão figurativo das lacunas 

[cf. Ibid., p.61]. 

  O pensamento teórico de Cesare Brandi obedece ainda a três princípios 

gerais relativos ao processo de reconstituição da unidade potencial de uma obra 

de arte. Um deles é que as integrações devem ser de fácil reconhecimento, sem 

com isto prejudicar o objeto a intervir. Desta forma as partes integradas devem 

passar despercebidas à distância, mas imediatamente identificadas quando 

observadas ao detalhe. Em segundo lugar, ele considera a matéria da imagem 

obtida como insubstituível. Ou seja, tudo o que colabore enquanto aspeto 

figurativo da imagem ganha esse caracter insubstituível.  

 Daqui resulta um maior número de ações possíveis no processo de restauro, 

em relação aos suportes e estruturas em comparação às superfícies e 

acabamentos. Por fim, Cesare Brandi considera que qualquer intervenção de 

restauro não deve impossibilitar mas, sim, facilitar intervenções futuras [cf. Ibid., p.60]. 

Cesare Brandi revela que cada caso é um caso pelo qual o restauro de uma 

obra de arte será sempre diferente. No entanto, define linhas orientadoras deste 

processo que se distinguem em duas fases: a reconstituição autêntica da obra e a 

intervenção sobre a matéria que compõe a obra de arte. A renovação, a 

reconstituição e a produção de cópias não são consideradas por Cesare Brandi 

como parte do restauro. Um acrescento constitui um novo testemunho histórico 

pelo que a sua remoção se revela enquanto destruição de um documento. 

Acrescento e reconstrução distinguem-se então no facto de que reconstruir é 

abolir um lapso do tempo. No entanto, como já foi referido, Cesar Brandi considera 

o valor estético em primeiro e só depois o valor histórico pelo que se refere ao 

acrescento como deturpador da imagem autêntica [cf. Ibid., p.62]. 

Como base da teoria de restauro de Cesare Brandi encontramos uma 

análise crítica sobre princípios de autenticidade e matéria, de como a imagem da 
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obra de arte foi transmitida. O resultado dessa análise conduz a uma tomada de 

decisões em relação às ações de restauro a realizar.  

Para além de defender que as ações de restauro devem depender de uma 

análise profunda dos valores históricos e estéticos do objeto, ele evidencia a sua 

preferência a uma intervenção mínima através de um processo de manutenção, 

com o objetivo de evitar a necessidade do restauro, e, por consequência, não 

comprometer os materiais originais e a história do objeto. Quando é necessária a 

intervenção de restauro, ela passa a fazer parte da própria história do objeto, 

através dos registos das ações realizadas.  

Outro aspeto é o equilíbrio que estabelece entre a história o valor artístico e 

o contexto envolvente de modo a alcançar a veracidade. Cesare Brandi defende 

um conceito de restauro preventivo através de uma intervenção no objeto 

arquitetónico que procura garantir a sua conservação consolidada. Com isto ele 

procura manter, após a intervenção no objeto, a qualidade do espaço e 

ambiente em que este se insere [cf. Ibid., p.64].  

 Da nova escola de pensamento de Cesare Brandi e do restauro crítico 

resultou quase diretamente a Carta de Veneza de 1964 [cf. Ibid., p.57]. 

 

1.4 Cartas, convenções e recomendações 

A conceção institucional da intervenção do património histórico apesar de 

remeter para o séc. XIX, afirmou-se apenas no séc. XX através do esforço jurídico 

e legislativo que se figurou nas diversas cartas, convenções e recomendações 

internacionais, elaboradas pela UNESCO, pelo conselho da Europa e ICOMOS. 

Tendo como base a carta de Atenas (1931), a carta de Veneza estabeleceu os 

princípios fundamentais de salvaguarda e preservação do património 

arquitetónico edificado [cf. BAPTISTA, Luís, 2010, p. 6]. 

 

Carta de Veneza (1964) 

 

As novas abordagens críticas sobre as matérias de restauro e conservação 

dos bens culturais colocavam questões que evidenciavam a necessidade de rever 

os princípios da Carta de Atenas. É neste âmbito que surge a Carta de Veneza, 
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um documento que objetivava aprofundar e alargar os princípios anteriores tendo 

em conta as novas análises críticas de intervir no património, influenciada pelos 

pensadores do restauro critico [cf. LOPES, Flávio, CORREIA, Miguel, 2014, p. 103]. A carta de 

Veneza sobre a conservação e o restauro de monumentos e sítios é um 

documento que resultou do II Congresso Internacional de Arquitetura e Técnicos 

de Monumentos Históricos, realizado no ano de 1964 em Veneza [cf. AGUIAR, José, 

2002, p. 64]. Este documento constitui ainda hoje um documento fundamental que 

estabelece os princípios orientadores da conservação [cf. Ibid, p. 65]. 

O documento abrange enquanto monumento histórico não só o objeto 

arquitetónico como o sítio onde o mesmo se insere enquanto testemunho de uma 

civilização ou de um processo histórico. Essa mesma noção mais abrangente não 

se aplica apenas às grandes construções, como também a obras mais modestas 

que adquiram importância cultural. A defesa do equilíbrio entre as questões 

históricas e estéticas também se revelam no art. º 3, [cf. Ibid., p.65],  onde se pode ler 

que a conservação e o restauro dos monumentos visam salvaguardar  quer a obra 

como o testemunho histórico [cf. LOPES, Flávio, CORREIA, Miguel, 2014, p. 104]. Importa 

referir que o mesmo documento alerta que essa mesma ação de conservação 

deve primeiramente procurar tentar a sua manutenção permanente. Sem alterar 

a imagem do edifício, a conservação deve visar uma função útil à sociedade, 

podendo adaptar-se às exigências de novos usos e costumes da sociedade que 

vigora, [cf. Ibid., p. 104]. No seguimento do documento, é possível ler que a 

conservação de um monumento implica também a conservação do seu 

enquadramento tradicional [cf. Ibid., p. 104], ou seja, existe uma preocupação para 

com a qualificação e preservação da envolvente. Sempre que a envolvente 

tradicional subsista, ela deve ser preservada, de modo a não alterar as relações 

volumétricas e cromáticas [cf. AGUIAR, José, 2002, p. 65]. Caso se recorra a acrescentos 

também eles se devem integrar na relação com a envolvente. O monumento é 

inseparável da história de que é testemunho da mesma forma que o sítio onde 

está inserido também o é, devendo evitar as remoções. A remoção de uma parte 

do monumento representa também uma remoção de uma parte da história. 

Conseguimos ainda perceber nos artigos que abordam esta questão, que a 

remoção de partes do monumento, ou elementos decorativos que o integram, 

apenas se torna aceitável caso se revele como a única forma de assegurar a sua 

conservação [cf. Ibid., p.65]. 
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Ainda no seu seguimento, o documento define o restauro como uma 

operação que deve preservar os valores estéticos e históricos dos monumentos, 

respeitando os seus materiais originais e baseando na documentação autêntica 

do mesmo. No caso de acrescentos ou complementos, eles devem harmonizar-se 

com a arquitetura existente, mas denunciar a sua contemporaneidade, de forma 

a não comprometer a veracidade histórica e artística. A questão da recusa de 

falsificação histórica abordada por Cesare Brandi tem influência no art.º 11 [cf. Ibid., 

p. 65], onde o documento reflete que o percurso histórico do edifico deve ser 

respeitado. Os resultados de diferentes épocas de construção não se revelam uma 

ameaça ao património, pelo que se deve respeitar, sem objetivar uma ação em 

direção à unidade de estilo. Ainda o mesmo artigo alerta para o perigo da 

autoanálise sobre o que tem ou não valor histórico num determinado monumento, 

afirmando que essas decisões não podem depender unicamente do responsável 

do restauro. No importante problema de reutilização funcional, opta-se por 

adequar o programa ao monumento sem alterar a disposição ou decoração do 

edifício, ao invés de alterar o monumento para responder ao programa, fazendo 

realçar a importância da manutenção na conservação dos monumentos [cf. Ibid., 

2002, p.65]. 

 

A carta Europeia de Salvaguarda do Património (1975) 

 

A Carta europeia do património arquitetónico, ou ainda chamada de Carta 

de Amsterdão, foi adotada pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, a 26 

de setembro de 1975, e proclamada no mês seguinte do mesmo ano, no 

Congresso de Amsterdão [cf. LOPES, Flávio, CORREIA, Miguel, 2014, p. 32]. O documento 

revela-se imprescindível para a compreensão do pensamento Contemporâneo 

sobre o património arquitetónico [cf. Ibid., p.32]. A carta refere o propósito de 

promover uma política europeia comum e uma ação concertada de proteção 

do património arquitetónico, apoiando-se sobre os princípios da sua conservação 

integrada [Carta Europeia do Património Arquitetónico, 1975]. Ela afirma o facto de durante 

muito tempo apenas se valorizar o objeto arquitetónico e não o seu 

enquadramento, chamando a atenção à importância do conjunto e das 

atmosferas que podem ser alteradas. Alerta também para a importância da 
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transmissão de memórias para um correto equilíbrio do Homem e, acima de tudo, 

para que cada geração possa interpretar o passado de maneira diferente e dele 

retire ideias novas para o futuro. Ela refere-se ao património arquitetónico como 

um testemunho da história, carregado de valor, ligado à memória que importa 

transmitir às gerações futuras. O documento alerta para as ameaças a que o 

património está sujeito, que podem ser afastadas através de uma conservação 

integrada. O mesmo documento apresenta uma definição que nos pode ajudar 

a compreender melhor o que é a conservação integrada, na proteção e 

salvaguarda do património arquitetónico: 

 

A conservação integrada é o resultado da ação conjugada de técnicas de 

restauro e da procura das funções apropriadas. (…) O seu restauro deve ser feito 

num espírito de justiça social e não deve ser acompanhado do êxodo de todos os 

habitantes de condição modesta. A conservação integrada deve ser, por 

conseguinte, um dos pressupostos importantes da planificação urbana e regional. 

Convém notar que esta conservação integrada não é exclusiva de toda a 

arquitetura contemporânea em conjuntos antigos, mas esta deverá ter em maior 

consideração o quadro existente, respeitar as proporções, a forma e a disposição 

dos volumes, bem como os materiais tradicionais. 

[Carta Europeia do Património Arquitetónico,1975, Artº7] 

 

Documento de Nara sobre a autenticidade (1994) 

 

O valor da autenticidade tem sido destacado nas abordagens teóricas da 

conservação do património e dos seus valores a preservar [cf. AGUIAR, José, 2001, 

p.158]. O documento de Nara representa a discussão internacional sobre este tema, 

assumindo o princípio da diversidade cultural na conformação dos valores 

patrimoniais. Isto é, o que é autêntico para uma cultura pode não ser considerado 

para outra [cf. Ibid., p.158].  Em 1977, o comité do Património Mundial criado no 

seguimento da Convenção do Património Mundial pela Conferencia Geral da 

UNESCO, promoveu um documento denominado por ‘teste da autenticidade’ 

enquanto critérios importantes para a avaliação e qualificação do património. 
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Esta avaliação dizia respeito à autenticidade sobre o contexto de aspetos formais, 

materiais, dos processos tecnológicos e implantação [cf. AGUIAR, José, 2002, p.76].  

Contudo, este sistema de avaliação viria a ser substituído por um outro, mais 

flexível, de onde nasce o documento de Nara sobre a autenticidade aprovado 

em 1994. O documento de Nara assumiu-se sobre alguns aspetos principais: A 

consideração da autenticidade como conceito sujeito a realidades e culturas 

diferentes, remetendo à diversidade cultural como um fator importante na 

avaliação do património ; a importância da autenticidade enquanto fator ético, 

que conduz à investigação cientifica, à pesquisa e consequentemente 

documentação, apoiando os projetos de conservação, sendo que a sua 

qualidade e rigor dependerão da credibilidade da fonte de informação; por 

último, na proposta de uma nova grelha de avaliação dos valores de 

autenticidade de carácter mais amplo e menos rígido ao definido no ‘teste de 

autenticidade’. A conceção e a forma, os materiais e a substância, o uso e a 

função, a tradição e a técnica, a situação e a implantação, bem como o espírito 

e o sentimento, passaram a ser considerados os aspetos que conformavam o valor 

da autenticidade [cf. Ibid., p. 77].  

O documento de Nara assumiu, de acordo com as palavras de José Aguiar 

[2002, p. 77], o princípio da diversidade cultural na reflexão dos valores do património. 

Acrescenta ainda que a avaliação dos valores de autenticidade são reformulados 

neste documento de forma menos rígida, dependendo do contexto técnico e 

cultural. Contudo José Aguiar [2001, p.158] defende que se apenas cada cultura 

pode afirmar o que lhe é autêntico, também é verdade que, em cada cultura, a 

autenticidade do património construído, enquanto valor artístico e histórico, reside 

na própria materialidade do objeto que chegou até nós. Tudo isto vai de encontro 

às teorias de Camillo Boito e Cesare Brandi, onde a materialidade se revela um 

meio de transmissão da imagem estética e do testemunho histórico. 

 

Carta de Cracóvia, princípios para a conservação e restauro do 

património construído (2000) 

A Carta de Cracóvia reflete o espírito da Carta de Veneza (1964), ambas 

conscientes de que a identidade do povo Europeu, responde a critérios distintos e 

singulares [cf. LOPES, Flávio, CORREIA, Miguel, 2014, p. 289]. Esta Carta propõe alguns 
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princípios de conservação e restauro do património construído, com objetivos 

semelhantes aos da Carta de Veneza (1964), assumindo a conservação do 

património como principal objetivo. O ato de conservação pode ter diferentes 

tipos de intervenção, o controlo do meio ambiente, a manutenção, a reparação, 

o restauro, a renovação e a reabilitação, onde importam também os elementos 

constituintes que hoje podem não ter significado, mas podem ter atribuição 

significativa às gerações futuras (Ibid., p. 290). 

  A conservação do património rege-se de acordo com o projeto de restauro 

definido na Carta como o projeto resultante das opções de conservação. É, 

portanto, o processo específico através do qual a conservação do património 

construído e da paisagem são realizados com sucesso [Carta de Cracóvia, 2000: Anexo. 

Definições]. Ele deve basear-se em opções técnicas apropriadas e numa correta 

análise e compreensão do edifício ou sítio. A este processo deve-se incluir o estudo 

dos materiais, o estudo estrutural, o estudo gráfico-dimensional, assim como o seu 

significado histórico, artístico e sociocultural, onde devem participar todas as 

disciplinas abrangentes [cf. LOPES, Flávio, CORREIA, Miguel, 2014, p. 290]. As reconstruções 

aparecem na carta como uma ação a evitar, sendo aceites apenas em casos 

onde exista documentação exata que o fundamente. Por necessidade e razões 

de uso, é ainda admitido incorporar elementos espaciais e funcionais, mas 

devendo estes ir de encontro à linguagem da arquitetura atual. A decoração 

arquitetónica é parte integrante do património construído, e como tal deve ser 

também preservado, de acordo com um projeto vinculado ao projeto geral [cf. 

Ibid., pp. 290-291].  

 

(…) quaisquer novos materiais ou tecnologias devem ser rigorosamente 

testados, comparados e experimentados antes da respetiva aplicação. Embora a 

aplicação in situ de novas tecnologias possa justificar-se para uma boa 

conservação dos materiais originais, estas devem ser constantemente controladas 

tendo em conta os resultados obtidos, o seu comportamento ao longo do tempo e 

a possibilidade da sua eventual reversibilidade. Deve estimular-se o conhecimento 

dos materiais e técnicas tradicionais de construção, bem como a sua apropriada 

manutenção no contexto da sociedade contemporânea, considerando-as como 

componentes importantes do património cultural. 

[Carta de Cracóvia, 2000: Art.º 10] 
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Quanto às técnicas de conservação estas devem estar ligadas ao estudo 

multidisciplinar dos materiais e tecnologias usadas na construção, reparação e no 

restauro do património construído. A intervenção deve ser realizada respeitando a 

função original e a adequação com os materiais a estrutura e os valores 

arquitetónicos existentes. A utilização de novos materiais e tecnologias devem ser 

testados antes da sua aplicação, e constantemente controlados de modo a 

perceber o seu comportamento [cf. LOPES, Flávio, CORREIA, Miguel, 2014, p. 293]. 

 

1.5 Acções e Boas práticas  

 

A preservação do património arquitetónico é parte essencial da própria 

memória que o Homem vai construindo e legando. A sua conservação e 

reabilitação é a arte de conciliar o desejável e o possível, juntando o indispensável 

conhecimento ao bom senso que é ingrediente fundamental para o sucesso. 

[APPLETON, João, 2013, p.31] 

 

Reabilitação 

 

Como já foi referido, a Conservação é uma ação que objetiva o 

prolongamento da vida do nosso património, bem como preservar valores e 

mensagens culturais que lhe são inerentes [cf. FEILDEN, Bernard, 1994, p.3]. A mesma, 

envolve a realização de intervenções em várias escalas e níveis de intensidade 

determinados pelas condicionantes impostas pelo próprio objeto cultural, e 

objetivos da intervenção. Bernard Feilden numera e define esses sete graus de 

intervenção: a prevenção; a preservação; a consolidação; o restauro; a 

reabilitação; a reprodução; e por último a reconstrução. Na maior parte dos 

projetos de conservação podemos identificar vários destes graus aplicados em 

simultâneo em diferentes partes do conjunto de acordo com as necessidades e 

objectivos de cada projeto [cf. Ibid., p.8]. Reabilitar é também conservar, mas o seu 

conceito torna-se bem mais abrangente como iremos ver adiante. 
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Sucedendo ao restauro filológico, em pleno crescimento zero, surge nos anos 

70 um segundo momento da história da conservação urbana, o qual, segundo Nuno 

Portas, transforma a reabilitação no principal protagonista das políticas urbanas. 

Reabilitação entendida como uma ‘modernização das atividades mais ou menos 

centrais’, procurando atrair para a cidade histórica determinado tipo de 

‘contentores de atividades’, de âmbito comercial, cultural, educativo, revitalizando 

funções em perda, restituindo funções económicas, de animação e de 

convivialidade, tão características dos núcleos históricos enquanto lugares de 

atividade plurais. 

 [AGUIAR, José, 2002, p.91] 

 

Na década de 60 constatou-se, face à perda de património urbano que se 

sentiu na década anterior, o levantamento de questões face às políticas urbanas 

levadas a cabo. A cidade histórica era vítima de demolições em prol de uma 

substituição funcional e do edificado, que resultava na expulsão da população 

que nela residia. Esse levantamento de questões torna-se disciplina, ao manifestar 

as primeiras tentativas de superação da cultura moderna na arquitectura e no 

urbanismo [cf. AGUIAR, José, 2002, p.91]. Por sua vez, estes tipos de operações 

resultaram em estratégias de contenção, transformação e requalificação, dando 

preferência aos valores de uso ao invés dos valores económicos que estavam 

ligados às políticas de expansão das cidades. Os conflitos sociais em defesa do 

património arquitetónico com grande impacto na década de 60 resultaram num 

forte interesse por parte de instituições políticas internacionais, fazendo surgir desta 

forma encontros e documentos onde grandes questões sobre o património eram 

levantadas e discutidas [cf. Ibid., p.92]. 

O conceito de reabilitação, que surge no discurso da conservação 

patrimonial em 1968, consagrado na Declaração de Amsterdão em 1975, articula 

a recuperação de valores existentes num edifício com o benefício futuro dos 

mesmos, indo de encontro ao que nos diz também a Carta de Appleton13, onde a 

                                                 
13 A Carta de Appleton ou Carta para a protecção e valorização do património edificado publicada 

pela ICOMOS Canadá, Agosto de 1983, reconhece a importância da gestão do património edificado no âmbito 

da actividade cultural. Esta Carta defende uma intervenção em vários níveis e escalas, desde a preservação até 

à adição, e ainda partindo de situações isoladas como intervenções individuais até intervenções de aglomerados 

e sítios. O documento apresenta noções acerca: dos níveis de intervenção; das actividades inerentes; dos 

princípios gerais de protecção defendidos; bem como dos princípios relacionados à boa prática da intervenção 

[Ver Apêndice I]. 
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reabilitação surge como uma hipótese de adaptação das estruturas internas do 

edifício às necessidades e exigências de uso contemporâneas, evitando assim a 

perda de valores arquitetónicos e urbanísticos [cf. Ibid., p.93]. Para além disso a 

reabilitação constata vantagens sociais, culturais e económicas. Ela preserva os 

valores artísticos, arquitetónicos e documentais que são intrínsecos ao objeto o 

que, por sua vez, contribui para o valor Identitário, evitando custos desnecessários, 

através da poupança de recursos [cf. FEILDEN, Bernard, 1994, p.259]. 

Do encontro das três mesas redondas promovido pelo CPA14, resulta uma 

proposta de definição do conceito de reabilitação. Essa mesma publicação 

entende reabilitação enquanto uma intervenção integrada de adaptação de 

uma construção ou sítio com o objetivo de permitir a sua utilização, que procura 

melhorar os seus níveis de desempenho e implica a preservação dos valores com 

significado cultural nele existentes. Este termo surge, no âmbito da ‘Conservação 

Integrada’, definido na Carta Europeia do Património Arquitetónico e na resolução 

28 do comité de Ministros do Conselho da Europa, de forma a solucionar a questão 

da intervenção em edifícios correntes15. 

A Resolução 28 do Comité de Ministros do Conselho da Europa surge um 

ano após a elaboração da Carta Europeia de Salvaguarda do Património, um 

documento marcado pelo rigor da definição dos seus conceitos que trata as 

medidas e objetivos essenciais a alcançar para uma conservação integrada, bem 

como define os princípios base e o seu possível enquadramento nas políticas 

nacionais de conservação [cf. AGUIAR, José, 2002, p.93]. A Conservação Integrada diz 

respeito a um conjunto de medidas, tendo como objetivo assegurar a 

sobrevivência do património em causa, através da manutenção desse mesmo 

objeto patrimonial, do seu ambiente e uso, adaptando-o às necessidades da 

sociedade atual. Esta medida baseia-se em dois momentos, como o próprio nome 

indica. Um primeiro momento, o de conservação, através de medidas de 

salvaguarda preservação ou ainda operações de restauro. Em segundo, o de 

integração, revitalizando o objeto patrimonial, ou seja, atribuindo-lhe uma função 

que por mais que não seja a sua função original, seja ela compatível com a 

dignidade do objeto patrimonial e o seu ambiente, com o cuidado de o adaptar 

                                                 
 14 Ver Apêndice II 

15 Tendo em conta que, nesse momento, do ponto de vista da conservação, os edifícios ditos ‘correntes’ 

não podiam ser encaradas enquanto monumentos. 
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às necessidade e exigências atuais. Os Monumentos, conjuntos e lugares criam um 

determinado ambiente, em que o seu valor cultural depende da sua qualidade. É 

importante, para garantir essa mesma qualidade, integrá-los na vida das 

sociedades atuais, atribuindo-lhes funções de acordo com o seu contexto, 

exigências, adaptando-os às necessidades das mesmas. Estamos a falar de 

conceitos de revitalização e reabilitação. A conservação integrada do património 

cultural pretende o equilíbrio entre a sociedade e o seu ambiente tradicional, 

evitando o desinteresse e perda do património herdado [CONSELHO DA EUROPA, 

Resolução nº28, 1976]. 

Torna-se importante em qualquer ação de intervenção no património, 

independentemente do seu carácter, seja ele mais ou menos ‘corrente’, adotar 

regras e metodologias de projeto que conduzam a objetivos concretos: o de 

recuperar de forma sustentável o objeto fruto da intervenção, adaptando-o de 

capacidades funcionais que respondem às necessidades da sociedade atual [cf. 

APPLETON, João, 2013, p.31]. Segundo a ‘Carta de Burra’16 adaptar diz respeito à 

modificação de um lugar em prol de um uso existente ou proposto, passível de 

aceitação quando não está em causa o seu significado cultural. Mas ao contrário 

de outros valores patrimoniais, simbólicos, artísticos e históricos, o valor de uso não 

define a qualidade patrimonial de um objeto [cf. TOMÉ, Miguel, 2002, p. 149], contudo 

merece uma cuidada análise quando se ambiciona um novo uso. Tomando como 

exemplo as alterações em edifícios conventuais17 descritos por Miguel Tomé [cf. Ibid, 

p. 149], percebemos o quanto a alteração do seu carácter foi importante. Perceba-

se que estes tipos de edifícios foram concebidos para uso privado, admitindo um 

carácter fechado, ‘voltados para dentro’, onde surgiam espaços de interação 

social, destinados apenas à comunidade que o habitava, por sua vez restrita. De 

privado, o seu uso passa a ganhar um carácter público, integrando o edifício na 

dinâmica social e económica da cidade da qual faz parte. Esta ação fez com que 

o edifício voltasse a assumir uma referência física e simbólica. Outra realidade a 

par deste exemplo, a da arquitectura civil militar, sujeita à condição de 

                                                 
16 A ‘Carta de Burra’ foi adoptada e revista pela ICOMOS Austrália, em Novembro de 1999. Este 

documento define linhas orientadoras sobre a conservação e gestão de sítios com significado cultural, através 

de princípios e processos para a sua boa prática [Ver Apêndice III]. 

17 Que resultou não apenas de uma limitação de recursos como também da necessidade de espaços 

e equipamentos públicos, que se fazia sentir no séc. XIX, através da líberalização da sociedade portuguesa [cf. 

TOMÉ, Miguel, 2002, p. 149]. 
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degradação e abandono [cf. Ibid., p. 149]. As suas características e dimensões 

desproporcionais conduziam ao seu abandono, porém, apesar de vazios a nível 

funcional, eles mantinham valores históricos e artísticos, que faziam deles 

referências auto- suficientes na sua capacidade de simbolização e significação 

[Ibid., p.150]. Atribuir um novo uso ao espaço através uma nova função obriga a um 

exercício de projeto a partir da preexistência, alterando a substância do conteúdo 

necessário para que o objeto/espaço volte a ser utilizado. Importa aqui uma 

abordagem analítica a nível de programa funcional e financeiro para que a 

intervenção funcione. Uma abordagem redutora conduzirá a uma perda de 

valores intrínsecos ao objeto de intervenção e seu contexto urbano. Uma boa 

análise da preexistência é o ponto de partida para encontrar soluções e respostas 

às questões que a intervenção coloca, a nível funcional [cf. LACERDA, Manuel, 2014, 

p.158]. 

 

   Desde os estudos de restauro que Ernesto Korrodi desenvolveu para o Paço 

de Barcelos, propondo a sua reutilização como museu e biblioteca, que a solução 

corrente para a recuperação deste tipo de edifícios passou a ser precisamente a 

introdução de funções culturais, normalmente de âmbito local. 

[TOMÉ, Miguel, 2002, p.151] 

 

A introdução de funções culturais, turísticas e museológicas possibilitou 

adaptações ou mesmo a introdução de novas ocupações neste tipo de casos, 

aparentemente mais limitados do ponto de vista funcional [cf. TOMÉ, Miguel, 2002, 

p.152].  Segundo ainda a ‘Carta de Nova Zelândia’18, uma adaptação para além 

de um processo de modificação para um uso compatível, pode incluir também 

alterações e adições. O todo deve manter-se culturalmente desejável, mas essas 

alterações e adições devem ser distintas do existente para que possam ser lidas 

como algo novo [CARTA DE NOVA ZELÃNDIA, 1992]. 

                                                 
18 A ‘Carta de Nova Zelândia’ ou ‘Carta para a conservação ds sítios com valor patrimonial cultural’, 

adoptada pelo Comité Nacional da Nova Zelândia em Outubro de 1992, revela-se um documento que define 

também ele linhas orientadoras em relação à conservação. O documento define os objectivos, princípios e 

processos para uma correcta abordagem à conservação [Ver Apêndice IV]. 
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Numa intervenção é quase sempre necessário introduzir novos elementos 

sejam eles construtivos, elementos que desapareceram ou necessitam ser 

substituídos, ou complementos, necessários por razões funcionais. No primeiro caso 

falamos de recuperar o objeto de forma fiel ao original. No segundo caso, falamos 

de uma adição que pretende respeitar e estabelecer relação com as 

preexistências, mas ao mesmo tempo assumir a sua contemporaneidade [cf. 

MORENO-NAVARRO, Antoni, 1999, p.72]. 

 

 (…) os projetistas devem tomar como princípio condicionador o facto de 

estarem a trabalhar com um edifício existente que, para além desse facto, carrega 

em si uma parte da história da construção, quando não da própria História. Isto 

significa que a atitude do projetista tem de ser de compreensão e respeito pelo 

edifício e pelos seus antecedentes, aceitando que o envelhecimento é um facto 

indiscutível, mas respeitável, que obriga a precauções e cuidados adicionais que a 

delicadeza das coisas velhas impõe sempre.” 

[APPLETON, João, 2011, p. 167] 

 

Uma questão importante quando se fala em adições numa ação de 

intervenção sobre o património é a compatibilidade e reversibilidade delas 

mesmas. 

Um edifício antigo faz parte de um todo, ou de unidades de maior dimensão 

como João Appleton [2011, p.168] lhe chama, devendo estas ser respeitadas e não 

prejudicadas por uma intervenção fora do contexto envolvente. Ou seja, a 

reabilitação não pode ser pensada como um exercício individual, apenas olhando 

para um edifício. É preciso analisar o seu contexto envolvente e o lugar onde está 

inserido. Para João Appleton [2011, p.168] é impossível projetar sobre um edifico 

existente como se ele não existisse, o projeto de intervenção tem de integrar o 

construído ao mesmo tempo que se integra com ele.  

Por assim dizer, os materiais e tecnologias originais do edifício fazem parte 

do projeto de reabilitação. Enquanto que projetar um edifício novo, através de 

materiais e técnicas antigas não tem razão de ser, pois distancia-se da relação 

com o seu próprio tempo, intervir num edifício antigo aplicando técnicas e 

materiais tradicionais asseguram uma maior compatibilidade entre o existente e o 
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novo. A compatibilidade revela-se desta forma como o primeiro grande 

condicionante num projeto de reabilitação [cf. Ibid., p.168]. 

Tendo em conta o que já aqui foi defendido sobre o objetivo de qualquer 

ação de preservação do património, ou seja, de salvaguardar e transmitir os bens 

e interesses culturais às gerações futuras, João Appleton [cf. Ibid., p.168] levanta outra 

questão: o que acontece se as novas intervenções não alcançarem o objetivo 

delineado? A intervenção deve ser possível de reverter, para que possa surgir uma 

outra intervenção capaz de responder melhor às necessidades atuais, a partir do 

ponto de partida da anterior. A reversibilidade deve ser entendida como uma 

utopia da reabilitação, de forma a precaver a escolha de soluções e técnicas na 

consolidação das estruturas dos edifícios antigos. Uma questão importante será 

definir em fase de projeto o grau de reabilitação19, tendo em conta a análise e 

diagnóstico elaborados anteriormente. O grau dependerá sempre do estado físico 

do objeto a intervir, bem como das exigências programáticas.  

 

Critérios da boa prática de Intervenção 

 

A primeira abordagem para com o objecto a intervir deve focar-se sempre 

numa análise ao objecto. Usando as palavras de João Appleton [2013, p.31], 

intrínseco à boa prática de uma ação de reabilitação está a análise das 

características do edificado, do ponto de vista construtivo e estrutural, através da 

correta observação, registo e diagnóstico das patologias existentes. Esta análise 

permite, não só, uma correta avaliação das condições de conservação e 

                                                 
19 A reabilitação ligeira diz respeito a pequenas reparações, limpeza e substituição de materiais que 

constituem as coberturas, pavimentos e paredes, enquadrando-se no espírito da manutenção. Trata-se de um 

tipo de reabilitação que mantém a estrutura e organização do edifício, sendo praticado em casos em que os 

edifícios perante um bom estado de conservação o permitem. Mas em muitos outros casos, é necessário ir mais 

além, ora quando os edifícios apresentam patologias severas, ora quando necessitem de visíveis melhoramentos 

por razões funcionais, que obriguem a alterar a organização dos espaços. A reabilitação média, inclui um 

trabalho mais aprofundado, em edifícios em mau estado de conservação e até obsoletos, que, contudo, a nível 

estrutural, não apresentem problemas significativos. Procura-se a modernização dos espaços recuperando-o da 

degradação pela falta de manutenção que sofreu esse mesmo edifício. A reabilitação profunda por sua vez, é 

necessária quando apresenta patologias de grau já avançado, obrigando já a uma intervenção sobre a estrutura 

através da substituição, consolidação e reforço de todos os elementos afetados. Contudo falamos de um grau 

de intervenção que altera profundamente o edifício, mantendo apenas a sua aparência, pelo que deve ser 

encarado de forma cautelosa [cf. APPLETON, João, 2011, pp.170-171]. 
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segurança do objeto a intervir mas, também, uma correta postura em relação ao 

projeto de arquitetura. Isto porque a partir da análise, identificamos elementos que 

condicionam as opções tomadas no processo de fazer projeto, sejam de ponto 

de vista estrutural, artístico ou simbólico. Um outro princípio base de qualquer 

operação de reabilitação é que o projeto de reabilitação se deve adaptar às 

características do objeto e não o inverso. Ignorar este princípio é condenar o 

edifício ao fracasso, pois o mesmo irá perder os valores que lhe estão associados 

[cf. Ibid., p.32]. Um correcto estudo de diagnóstico acerca das condições de 

conservação e segurança do edifício e sua estrutura, apoiado por um rigoroso 

levantamento arquitetónico e caracterização estrutural, sustentado pela 

observação do objeto, inspeções e ensaios permite-nos ter um retrato de corpo 

inteiro do objeto alvo de intervenção [cf. APPLETON João, 2011, p.505]. Para Vitor Cóias 

[2006, p. 161] é necessário definir com clareza os objetivos da intervenção, bem antes 

de iniciar o projeto de reabilitação, para que se identifiquem quais as 

condicionantes que têm influência nas soluções e metodologias adotadas. 

Através dessa análise prévia podemos estabelecer a nossa estratégia de 

intervenção, sejam eles edifícios correntes ou edifícios de valor cultural. Contudo, 

alerta Vitor Cóias [2006, p. 161] que os edifícios de valor cultural exigem maior 

‘minúcia e rigor’, na elaboração da estratégia. Como já referimos anteriormente, 

a Reabilitação resulta de uma filosofia e método capaz de se adaptar ao objeto, 

um trabalho multidisciplinar que requer conhecimento técnico, tradicional e 

contemporâneo. 

Toda a intervenção sobre um edifício está condicionada por vários aspetos, 

quer seja o nível de intervenção total ou parcial, as condições técnicas e 

económicas em que se baseia a atuação, o próprio carácter do edifico, tipo de 

materiais, sistema construtivo e patologias que caracterizam o mesmo. Para uma 

correta intervenção, o arquiteto necessita de compreender o objeto arquitetónico 

sobre o qual vai atuar. Esse conhecimento permitirá ao arquiteto responder a 

questões essenciais para o sucesso da intervenção [cf. ARCE, Ignácio, et al, 1999, p.93]. 

Como já foi referido, é necessário um conhecimento profundo do objeto, das 

partes que o constituem e do conjunto, para que se possam solucionar as 

patologias encontrados. Torna-se importante conhecer o comportamento dos 

materiais e sistema construtivo do edifício, tendo em conta a sua compatibilidade 

com os materiais e técnicas construtivas de hoje. Para tal, devemos, portanto, 



 

67 
 

conhecer as propriedades do objeto e posteriormente pensar a intervenção e 

direcionar a obra tendo em conta, a definição das partes e do todo, detetar e 

especificar as patologias, analisar o comportamento e origem das mesmas, 

diagnosticar as operações de intervenção e avaliar técnica e economicamente 

a viabilidade da intervenção. Desta feita, para que se cumpram estes objetivos, 

devemos partir de um procedimento com base em 3 etapas: a informação prévia, 

o reconhecimento e o diagnóstico [cf. Ibid., p.94].  

A metodologia utilizada neste tipo de ações depende sempre de uma 

correcta inspeção ao objeto a intervir. Só desta forma é que somos capazes de 

identificar as patologias e consequentemente diagnosticar as causas, para propôr 

soluções capazes de resolver os problemas identificados. Como já falamos 

anteriormente, um edifício cultural tem associado certos valores que requerem 

uma meticulosa abordagem, para que os mesmos não se percam.  

Enquanto que a legislação, as cartas e convenções nos dão linhas 

orientadoras gerais sobre este tema, a análise e inspeção de um determinado 

edifício a intervir dá-nos os factos acerca daquele específico objeto cultural, 

ajudando-nos nas tomadas de decisões ao longo da nossa proposta de 

intervenção. A análise e inspeção do edifício é o melhor caminho para que o 

arquiteto conheça bem o objeto em que está a intervir, sendo esta a base da sua 

futura intervenção [cf. FEILDEN, Bernard, 1994, p. 185].  

 

Método SCCM de Antoni González Moreno-Navarro 

 

De acordo com o autor Moreno- Navarro (1999), o método SCCM20 do 

restauro monumental define-se em quatro etapas: o conhecimento; a reflexão; a 

intervenção; e a conservação preventiva. 

                                                 
20 Método definido segundo três princípios base: Em relação ao objeto, a compreensão e valorização 

de forma igual das suas três dimensões (documental, arquitetónica e significativa), e a definição da sua 

autenticidade, não dependendo da originalidade da matéria, mas sim da capacidade de esta garantir a 

permanência destes valores essenciais; Em relação à ação, a sua conceção enquanto disciplina científica, 

técnica, criativa e social, cujo objetivo é garantir que a coletividade usufrua dos benefícios que resultam da 

conservação do património monumental. Para tal, cada ato restaurador deve proteger o caracter do 

monumento, partindo do conhecimento, da análise critica da sua essência do seu ambiente (físico e social), dos 

objetivos da ação e escolha de meios; Em relação aos agentes, o indispensável caracter profissional e 
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ETAPA III. INTERVENÇÃO FASE 5. PROJETO 

FASE 6. EXECUÇÃO 

FASE 7. SEGUIMENTO 

FASE 8. PARTICIPAÇÃO 

ETAPA IV. CONSERVAÇÃO PREVENTIVA FASE 9. PROTECÇÃO E DIVULGAÇÃO 

FASE 10. VERIFICAÇÃO E PREVENÇÃO 

FASE 11. MANUTENÇÃO 

Figura 1 - Etapas do método de intervenção e respetivas fases [Adaptado de: MORENO-NAVARRO, 

Antoni, 1999]. 

 

A primeira etapa, relativa ao conhecimento, pretende compreender o 

objeto a nível histórico, material, cultural, o seu entorno físico, social bem como as 

circunstâncias em que o mesmo se encontra. Trata-se de uma leitura prévia que 

confronta a análise histórica material e sociológica com os seus aspetos essenciais 

respetivos21 [cf. MORENO-NAVARRO, Antoni, 1999, p. 39].  Esta etapa articula-se em duas 

fases, o pré-diagnóstico, e o diagnóstico de forma a poupar recursos e esforços. 

 

FASE 1. PRÉ- DIAGNÓSTICO 1.Reconhecimento inicial 

2.Análise de documentação básica 

3.Reflexão das circunstâncias que motivam a 

atuação  

FASE 2. DIAGNÓSTICO 1.Análise Histórica 

2.Análise Material 

3.Análise sociológica 

Figura 2 - Ferramentas da etapa do Conhecimento [Adaptado de: MORENO-NAVARRO, Antoni, 

1999]. 

 

O pré-diagnóstico aponta para um ‘parecer inicial’, sobre a natureza e os 

respectivos problemas identificados, que remetem a uma reflexão das 

                                                 
pluridisciplinar dos estudos e trabalhos, o papel fundamental da administração publica e o papel ativo da 

sociedade a quem se destinam as ações [MORENO- NAVARRO, Antoni, 1999, p.12-13]. 

21 Leia-se, esses aspetos essenciais, de âmbito documental arquitetónico e significativo. 
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circunstâncias que levam à actuação. Ele procura conhecer a problemática do 

objeto através do estudo e análise da documentação disponível, bem como 

permitem refletir sobre as circunstâncias que motivam a intervenção, o interesse 

do edifício e da sua envolvente. A análise da Documentação distingue-se em três 

fases. A primeira onde se procura uma aproximação ao conhecimento Histórico e 

Arquitectónico, bem como da sua natureza material, onde se aborda o seu uso 

atual, as necessidades e expectativas, as barreiras arquitectónicas existentes e o 

conhecimento sociológico. Uma segunda fase onde avaliamos o interesse do 

edifício e seu ambiente. Por último a terceira fase, onde definimos a proposta inicial 

de atuação, através da reflexão acerca dos objetivos, os recursos disponíveis, o 

carácter da intervenção, a estratégia utilizada e a própria futura Gestão do 

edifício. Tudo isto acompanhado por um relatório fotográfico [cf. Ibid., p. 40]. 

Por sua vez o diagnóstico apresenta-se mais ambicioso, aprofundando a 

análise realizada na fase anterior. Ela permite-nos conhecer, compreender 

diagnosticar e responder à problemática levantada.   

A análise histórica do objeto é fundamental, não só para pensar e projetar 

a intervenção, como também para garantir o seu valor documental. Essa análise   

deve ser realizada de acordo com um conjunto de estudos: o estudo de fontes 

documentais referentes ao objeto sejam elas, escritas, gráficas ou transmitidas por  

alguém que presenciou ou conheceu a evolução do próprio edifício; o estudo do 

próprio objeto enquanto fonte documental, pois ele também é documento de si 

mesmo;  o estudo histórico-construtivo, fiel à sua evolução, ou transformação; e o 

estudo histórico-artístico, tendo em conta o caracter artístico do objeto (cf. Ibid., pp. 

41-47). Relativamente à análise material, é importante o estudo geométrico-formal 

e físico-construtivo do estado atual do objeto.  

O estudo geométrico-formal do objeto é imprescindível na leitura dos 

espaços atuais e consequente definição de espaços a propor (cf. Ibid., p. 48), 

enquanto que o estudo físico-construtivo permite conhecer o nível de segurança 

do objeto, (materiais e elementos, que constituem o todo). Esta análise permite-

nos perceber quais as patologias existentes, em que estado se encontram e que 

ações tomar para as corrigir [cf. Ibid., p.49].  

A análise sociológica, por fim, trata de compreender a relação entre o 

objeto e a sociedade em que está inserido, através do seu significado, ou do seu 
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caracter jurídico administrativo. Falamos, como diz Antoni Moreno-Navarro [Ibid., 

p.53], de (…) significación (referencial, emblemática, emotiva, incluso sentimental) 

y el valor de uso que tiene el monumento para la colectividad (…)ou ainda como 

o mesmo (Ibid., p. 54) acrescenta, de (…) las normativas urbanísticas o de protección 

y declaraciones que les afecten. 

A Reflexão, de acordo com as palavras de Moreno-Navarro [Ibid., p. 54], 

permite interiorizar aquilo que se analisou na primeira etapa, através dos resultados 

e conclusões a que chegamos através do conhecimento. Esta etapa é composta 

por duas fases: a avaliação do objeto; e o programa de atuação da intervenção. 

 

FASE 3. AVALIAÇÃO DO OBJETO 1.Avaliaçao do interesse e estado do monumento 

2.Avaliação das propostas e recursos 

FASE 4. PROGRAMA DE ATUAÇÃO 

  

1.Definição do programa de atuação 

2.Projeto de uso 

3.Estudo prévio de projeto 

Figura 3 - Ferramentas da etapa da Reflexão [Adaptado de: MORENO-NAVARRO, Antoni, 1999]. 

 

As avaliações dos resultados obtidos na primeira etapa têm como objetivo 

definir a importância do objeto arquitetónico. Como tal é necessário definir “(…) 

cuáles son los aspectos esenciales del edificio (…) cuál de sus facetas básicas 

(documental, arquitectónica, significativa) destaca, si es así, y debe tenerse por 

primordial (…) qué juicio merece el objeto desde la óptica de la autenticidad.” É 

necessário avaliar o estado físico do objeto e a sua continuidade, o seu uso atual 

e proposto, a compatibilidade desse uso proposto com o objeto, e a salvaguarda 

seus valores. É nesta fase também que devemos avaliar os recursos disponíveis 

para a ação de intervenção, definir os objetivos, determinar o uso, o programa e 

os meios e critérios a implementar, definir uma estratégia de gestão futura e por 

último programar a fase posterior, a atuação [MORENO-NAVARRO, Antoni, 1999, p.  55].  

A fase seguinte serve-se de instrumentos técnicos como, o ‘Projeto de uso’ 

e o ‘Estudo prévio de projeto’ para definir as primeiras intenções. No Projeto de uso 

“(…) se definen y justifican los usos posibles (…)”, de acordo com os objetivos que 
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se pretende alcançar, através de um plano de possíveis intervenções tendo em 

conta o investimento.  

Por sua vez o estudo prévio tem uma intenção mais técnica onde aceites 

“(…) los diversos agentes el programa de usos y los objetivos globales y particulares 

de la actuación , y establecidos en el orden técnico los criterios generales y las 

líneas básicas de la intervención, (…)”objetiva a definição técnica e económica 

do projeto cada vez mais ao encontro da sua execução [cf. Ibid.,  p.  56].  

O propósito da reflexão é estabelecer os critérios da intervenção essenciais 

ao projeto de arquitectura. Projeto esse que se materializa através de soluções 

técnicas e de desenho, na etapa seguinte, a de intervenção. 

 

FASE 5. PROJETO 1.Estudo prévio 

2.Anteprojeto 

3.Projeto 

4.Estudos complementares 

5.Trabalhos de suporte ao projeto 

FASE 6. EXECUÇÃO 1.Adjudicação e contratação da obra 

2.Acondicionamento do objeto 

3.Trabalhos de carácter construtivo 

4.Trabalhos complementares 

5.Restauro de bens móveis e artes aplicadas 

FASE 7. SEGUIMENTO 1.Direção dos trabalhos 

2.Documentação 

3.Estudos e trabalhos finais 

FASE 8. PARTICIPAÇÃO 1.Concorrencia da coletividade 

2.Acompanhamento dos trabalhos 

3. Apropriação do resultado 

Figura 4 - Ferramentas da etapa da Intervenção [Adaptado de: MORENO-NAVARRO, Antoni, 1999]. 

 

A fase de projeto é entendida como um conjunto de decisões de projeto 

tomadas durante e no decorrer da obra. Após analisar o diagnóstico e concluir 

com clareza os objetivos, o programa funcional, os meios e os critérios definidos, o 

arquiteto inicia o processo de projeto.  Esse processo traduz os critérios definidos 

anteriormente através do desenho. Daí a importância e influência da etapa do 

conhecimento nas soluções projetivas. Para Antoni Moreno- Navarro [1999, p.  80], a 
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análise tem uma enorme influência sobre os aspetos formais do projeto, podendo 

variar de acordo com os critérios de intervenção adotados.  

Com estudo prévio, Antoni Moreno-Navarro [1999, p.83] refere-se a 

documentos e estudos diversos que apoiam e devem estar incorporados ao 

projeto geral. Esse documento prévio permite ao arquiteto conhecer, discutir, e 

assumir opções numa fase ainda de reflexão, bem como verificar se essas mesmas 

opções, garantem a preservação dos valores associados ao objeto a intervir [cf. 

Ibid., p.84]. 

De acordo com o critério geral estabelecido, o projeto deve formalizar as 

soluções genuinamente construtivas e prever sua relação com os trabalhos 

complementares necessários. As hipóteses de projeto podem ser muito diversas, 

podendo o projeto tomar vários caminhos, contudo as opções de projeto devem 

ser feitas na perspectiva da eficiência, adaptação aos critérios e objetivos 

definidos, racionalidade construtiva e beleza. Enquanto projeto de Arquitectura, o 

projeto de restauro de Antoni Moreno-Navarro [1999, p. 85] pretende resolver todos 

os aspetos construtivos e programáticos necessários pelo que é necessário um 

estudo complementar para uma correta abordagem aos mesmos.  Outro factor 

importante é ainda o tratamento e valorização da zona envolvente enquanto 

prolongamento do próprio objeto. Essa valorização do espaço imediatamente 

envolvente revela-se como suporte ao projeto de intervenção na medida é que 

permite melhorar a acessibilidade e dinâmica em prol do mesmo [cf. Ibid., p.  92]. 

A eficácia da fase de execução, não é definida apenas por um bom 

projeto. É também necessário garantir a qualidade dos responsáveis técnicos da 

obra bem como o acompanhamento dos trabalhos por uma equipa 

multidisciplinar. El constructor es un agente fundamental [MORENO- NAVARRO, Antoni 

1999, p. 93] da própria ação de intervenção pelo que devemos dar a máxima 

importância a esta fase, tanto na eleição do construtor responsável como na 

adjudicação dos trabalhos. A escolha do construtor deve ocorrer durante a 

elaboração do projeto, numa fase ainda de análise e diagnóstico para que o 

mesmo possa contribuir com o seu conhecimento e experiência através de 

sugerencias en el momento de plantear qué hacer, cómo obrar y a qué precio 

[MORENO- NAVARRO, Antoni, 1999, p. 93]. Outro facto a ter em consideração nesta fase 

é garantir a sua boa execução. Para tal, é importante preparar o lugar de 
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trabalhos de forma adequada: Proteger o monumento seja de forma integral, 

contra intempéries, ou da ação dos próprios trabalhos; ter em conta a 

organização e limpeza do objeto em intervenção e sua envolvente; e garantir a 

presença de informação e material obtida na etapa do conhecimento, enquanto 

ferramenta de apoio na tomada de decisões [cf. Ibid., p.  95]. 

 Convém notar [cf. Ibid., p.96] que, apesar de toda a análise durante etapa do 

conhecimento, o objeto de intervenção vai nos dando informações que não 

fomos capazes de perceber anteriormente. A adaptabilidade do projeto ao 

objeto é a melhor garantia de uma ação planeada corretamente. Os trabalhos 

complementares têm técnicas e métodos diferentes, e por isso devem ser 

entregues à responsabilidade dos respetivos profissionais competentes. Contudo 

esse trabalho deve se elaborado de acordo com os critérios gerais do projeto, em 

correlação com a ação interventiva arquitetónica [cf. Ibid., p.  97]. 

De forma a garantir a eficiência dos trabalhos é necessário um rigoroso 

acompanhamento e controle técnico. Não menos importante que isso, é o exame 

contínuo dos responsáveis históricos e artísticos, com o objetivo de conhecer e 

analisar as informações que o objeto nos pode ir dando no decorrer dos trabalhos 

de intervenção materializando-se logo de seguida em documentação que virá a 

enriquecer a anteriormente recolhida na etapa do conhecimento. Após a 

conclusão da obra deve ser realizado nova reportagem fotográfica, 

levantamento detalhado do projeto modificado, relatório técnica do final dos 

trabalhos e um inventário de elementos de interesse artístico encontrados [cf. Ibid., 

p.  98]. 

Conhecer a relação que os usuários têm com o objeto fruto de intervenção 

e os valores de significado deste, é um meio de garantir a colaboração de todos 

na conservação futura do mesmo. É, dessa forma, importante, [MORENO- NAVARRO, 

Antoni, 1999, p. 100], durante a análise ao objeto conhecer os interesses reais dos 

usuários. Esse diálogo pode ser obtido através de reuniões, visitas ao objeto ou 

ainda através de eventos informativos onde são expostos os objetivos e meios a 

serem implementados. Uma forma de garantir ainda este diálogo é através de 

visitas públicas durante os trabalhos de intervenção, onde os usuários podem ver 

como é que estes trabalhos são realizados e como se desenvolvem. Antoni 

Moreno-Navarro [1999, p. 101], acrescenta que: Los protagonistas de este acto no 
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son ni el gestor (ni el que los comenzó ni el que los acabó) ni los profesionales ni 

siquiera el monumento: son los ciudadanos. Es el momento esencial de la 

participación (apropiación) colectiva de la obra.22 

A última etapa, correspondente à conservação preventiva, torna-se 

essencial para fazer perdurar no tempo a ação de intervenção e os valores 

intrínsecos ao objeto, ao mesmo tempo que previne e evita a necessidade de uma 

nova intervenção [cf. Ibid., p.  102]. 

 

FASE 9. PROTEÇÃO E DIVULGAÇÃO 1.Proteção do Objeto 

2.Proteção da Documentação 

3.Divulgação 

FASE 10. VERIFICAÇÃO E PREVENÇAÕ 1.Estudos de verificação 

2.O estudo «After Ten» 

3.Estudos de prevenção 

FASE 11. MANUTENÇÃO 1.Trabalhos de manutenção 

Figura 5 - Ferramentas da etapa da conservação preventiva [Adaptado de: MORENO-NAVARRO, 

Antoni González, 1999]. 

 

A proteção e segurança do objeto intervencionado está em muito 

relacionada com o uso e função do mesmo. Ou seja, objetos arquitetónicos com 

frequência de uso regular pelos usuários tem maior garantias de segurança do que 

um objeto arquitetónico sem uso continuado. Devemos, por esse motivo, ter em 

conta esta questão no desenho e proposta de intervenção. Toda a 

documentação deve ser conservada e guardada no arquivo para que possa 

futuramente ser consultada. A proteção e disponibilidade para consulta da 

documentação até aqui gerada é da responsabilidade do órgão que promove a 

ação interventiva. A divulgação, por sua vez, não diz respeito a uma estratégia de 

marketing, mas sim para dar a conhecer um correto processo e método de 

intervenção. A divulgação é importante para que a comunidade científica esteja 

a par dos critérios e meios usados, as transformações realizadas para um melhor 

                                                 
22 Os protagonistas desse ato não são o gestor (nem quem os iniciou nem quem os terminou), nem os 

profissionais, nem o monumento: são os cidadãos. É o momento essencial da participação coletiva (apropriação) 

do trabalho [Tradução livre]. 
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entendimento do objeto, do seu valor, da sua história e seu significado. A 

prevenção entendida como ato para evitar danos e causas que ponham em risco 

o objeto intervencionado e a verificação dos trabalhos realizados e das próprias 

medidas de prevenção são dois fatores básicos da conservação [cf. ibid., pp. 103- 

104]. 

Torna-se importante a verificação da proposta e validação em obra, na 

medida em que nenhum projeto deixa de ser um conjunto de hipóteses que só 

depois de verificação se afirmam ou não como bem-sucedidos. O primeiro 

momento de verificação é o acompanhamento do comportamento e obtenção 

de informação relativa à evolução desse mesmo comportamento. As reportagens 

fotográficas são um meio de informação e documentação que permitem 

periodicamente determinar o estado físico, comportamental e sintomas físicos do 

objeto intervencionado. O objetivo do estudo «After Ten» é informar acerca do 

estado de conservação e condições de uso passados dez anos da intervenção, 

bem como definir o tipo de atuação para corrigir caso necessário, essas 

patologias. Este método consiste nas seguintes etapas: Estudo Prévio- definição e 

documentação da intervenção; análise dos documentos de diagnóstico; análise 

do projeto; individualização dos trabalhos realizados; reconhecimento dos 

materiais; técnicas e soluções construtivas adotadas; avaliação da problemática 

a resolver- inspeção «In Situ»-visita genérica; visita especializada-elaboração da 

informação- estudo da informação obtida na inspeção; contraste entre 

informação real e documentação prévia; patologias observadas; determinar e 

classificar a origem e causas dessas patologias propondo soluções- redigir uma 

memória descritiva- metodologia adotada; índice e explicação dos estudos 

realizados; relação das patologias observadas com as soluções propostas [cf. Ibid., 

p.  105].  

A última fase desta etapa diz respeito aos trabalhos de manutenção. Estes 

trabalhos, de acordo com Antoni Moreno-Navarro [1999, p.107], procuram, através 

de um conjunto de ações, aumentar o tempo de vida dos materiais, dos elementos 

e do próprio objeto arquitetónico de forma a garantir o seu bom funcionamento e 

uso. É importante consciencializar que o processo de manutenção, não pode ser 

posto de parte no património em que atuamos, pois previne a necessidade de 

uma nova intervenção. 

  



76 
 

  



 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 



78 
 

 A Consciência do Mercado enquanto Património 

 Contexto do Mercado na Estrutura Urbana  

 

As cidades aparecem como evolução a partir do culto das aldeias, fazendo 

uso dos antigos componentes das mesmas que transportadas para um novo plano 

deram origem a uma nova unidade urbana, mais complexa e instável que é o 

caso da cidade [cf. MUMFORD, Lewis, 1998, p. 37]. De facto, ela nasce da aldeia, mas 

não se apresenta somente como uma aldeia que cresceu, é mais que isso. Ela 

forma-se quando as indústrias e serviços deixam de ser executadas pelas pessoas 

que cultivam a terra, mas sim por agentes secundários que controlam os 

excedentes, dando origem a dois grupos sociais, os dominantes, ou seja, os 

governantes das cidades, e os subalternos [cf. BENEVOLO, Leonardo, 2005, p. 23]. 

Após a mudança de clima no final da era glacial, no IV milênio a.C., as 

zonas envolventes dos rios, Nilo, Tigre e Eufrates, tornaram-se nos primeiros pólos 

onde se concentraram as civilizações urbanas. A capacidade produtiva que a 

zona proporcionava, os rios, mares e terreno aberto que favoreciam a 

comunicação e a troca das mercadorias, capacitaram e levaram estes terrenos a 

uma nova economia [cf. ibid., p. 26]. As vias aauáticas como meio de transporte, 

foram o despoletar de uma nova dinâmica na cidade, imprescindível ao seu 

crescimento quer a nível de tamanho, alcance ou produtividade [cf. MUMFORD, Lewis, 

1998, p. 84]. Foi o desenvolvimento dos meios de transportes, que possibilitou que 

uma nova “instituição urbana”, o Mercado, fosse mais além, e facilitasse a troca 

de recursos entre outras cidades [cf. ibid., p. 84]. 

Os Mercados nas cidades desempenharam um importante papel na 

dinâmica económica destas, assemelhando-se aos serviços relativos ao poder 

religioso e político [cf. ibid., p. 84].  

 

O que dá ao mercado um lugar permanente na cidade é uma população 

suficientemente grande para oferecer um bom meio de vida a mercadores que 

têm ligações distantes, produtos caros, e suficiente produtividade local para 

permitir que os excedentes das oficinas urbanas sejam oferecidos à venda em 

geral. 

[MUMFORD, Lewis, 1998, p. 84] 
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Figura 6 - Civilizações urbanas entre 2000- 1500 a.C. [Fonte: BENEVOLO, Leonardo, 2005, p.25]. 

 

A cidade grega tomou forma no séc. V, mantendo as bases estruturais da 

antiga cidadela sobre a qual se desenvolveu [cf. MUMFORD, Lewis, 1998, p. 162]. A 

cidadela teve origem numa colina, onde se refugiavam os seus habitantes, como 

refúgio dos inimigos, estendendo-se posteriormente pela planície vizinha. Desta 

forma a cidade organizou-se distinguindo-se a cidade alta onde se situava a 

acrópole, da cidade baixa, onde se desenvolvia o comércio e as relações civis [cf. 

BENEVOLO, Leonardo, 2005, p. 76]. A Ágora, servia como ponto de encontro, um local 

de reunião e assembleia [cf. MUMFORD, Lewis, 1998, p. 166], mas também como um 

espaço dedicado à palavra e troca de mercadorias [cf. bid, p. 167].  

A partir do Séc. VII com a introdução da moeda de ouro e prata, o 

comércio torna-se o elemento mais importante da vida da cidade e as funções 

da Ágora continuam em expansão, fortalecendo o conceito de mercado, através 

de processos de exportação e negócios de maior dimensão. Tudo isto fez o 

mercado ganhar outra escala [cf. ibid., p. 167]. O espaço da Ágora era um espaço 

dedicado aos Homens, um lugar não só de troca, mas também de encontro, 

ganhando também um carácter social, de onde descendem, o que hoje 

entendemos como praças.  
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Figura 7 - Ágora Helenística de Assos [Fonte: BENEVOLO, Leonardo, 2005, p.132]. 

 

A Ágora combinava várias funções urbanas, pelo que se tornou o elemento 

vital da cidade, um conceito não muito diferente do Fórum Romano [cf. MUMFORD, 

Lewis, 1998, p. 168]. A cidade de Roma, por sua vez, forma-se às margens do território 

Etrusco, como consequência de um império em expansão que obriga a 

ampliação de uma cidade-estado, uma aldeia que foi crescendo aos poucos até 

se tornar uma cidade [cf. BENEVOLO, Leonardo, 2005, p. 136]. A sua origem está também 

ligada à natureza do lugar e à sua vantagem comercial [cf. Ibid., p. 137].  

O traçado das suas duas ruas principais, ‘cardo’ e ‘decumannus’, definiam 

o centro ou ‘lugar ideal’, onde se situava o Fórum, um espaço equivalente à 

Acrópole e Ágora. O Fórum fazia parte de um equipamento padrão, repetido por 

todo o império Romano [cf. MUMFORD, Lewis, 1998, p. 229].  

O Fórum era o Mercado comum, mas também o lugar de assembleia. Um 

templo onde a ‘paz’ necessária à troca, atribuía um carácter sagrado aquele 

espaço. O Fórum não se definia por uma praça aberta, mas sim por recintos de 

grande complexidade no traçado. Complexidade essa, comparada ao de uma 

Basílica, mas adaptável a outros propósitos, negócios e amnistração da justiça [cf. 

Ibid., p. 244]. 
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Figura 8 - Foro Trajano - Exterior/Interior [Fonte: BENEVOLO, Leonardo, 2005, pp. 157-158]. 

 

Com a queda do Império Romano, surgem duas novas civilizações, distintas 

uma da outra, através da expansão do Cristianismo [cf. MUMFORD, Lewis, 1998, p. 267], 

e também da expansão da civilização islâmica [cf. BENEVOLO, Leonardo, 2005, p. 223].  

Nas civilizações Cristãs, os mosteiros ganham o carácter de nova Pólis e o mercado 

passa a realizar-se uma ou duas vezes por semana sob a proteção do Bispo. 

Contudo, se a princípio os mosteiros definiam o centro urbano, rapidamente, 

depois do sec. XI, como consequência das actividades da comunidade local, esse 

centro desloca-se para a praça do mercado [cf.  MUMFORD, Lewis, 1998, p. 276]. 

Por sua vez a cidade muçulmana, define-se por bairros, distinguindo-se 

apenas os que são destinados à habitação e aqueles destinados ao comércio, 

através do ambiente existente em cada um deles. O primeiro composto por casas 

em taipa e madeira,de dois pisos, gradeamento e persianas nas janelas do piso 

superior sem nehuma abertura no piso inferior à excepção da entrada, 

impenetráveis ao olhos de quem ali passa,ao longo de suas ruas estreitas, 

silenciosas e serenas, contrastando com a diferente dinâmica que se faz sentir nos 

bairros de mercado, ou como são chamados  ‘ Souks’, onde a multidão faz sentir 

o seu ruído, pelos ruas sinuosas e intimistas [cf. GOITIA, Fernando,1982, p. 72], através de 

tendas e comerciantes alinhados perante uma ou mais ruas cobertas ou 

descobertas, [cf. BENEVOLO, Leonardo, 2005, p. 226]. 
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 A Problemática Contemporânea  

 

A problemática de intervenção no património moderno não coloca questões 

estruturalmente diferentes das relativas ao património histórico, na medida em que 

quando nos referimos a matéria patrimonial falamos de um discurso universal com 

especificidades tipológicas, linguísticas e construtivas próprias de cada época. São 

as características próprias do património moderno, conceptuais, formais e 

pragmáticas, que tornam necessário o estabelecimento de critérios e medidas de 

intervenção. A tomada de consciência da arquitetura do Movimento Moderno 

como património é recente, mas nem por isso o debate sobre a sua valorização e 

conservação é menor. 

[TOSTÕES, Ana, 2013, p.46] 

 

Assistimos, nos dias de hoje, a alguma falta de zelo para com os nossos 

edifícios modernos de aço e betão, o que, consequentemente, os conduzem a 

um estado obsoleto [cf. APPLETON, João, 2013, p.35].  

Para Ana Tostões [2013, p. 46], a reutilização do património moderno corrente 

parte da hipótese que tanto a deterioração como as alterações nos edifícios 

exprimem uma necessidade de adaptação a expectativas de usos atuais. Assim 

sendo, um dos objetivos da recuperação do edificado passa por procurar nele 

uma linguagem que concilie, o seu carácter único a conservar com as novas 

formas de viver os espaços.  

A reflexão sobre a conservação do património arquitetónico do movimento 

moderno promove a oportunidade de reutilizar edifícios que perderam a sua 

função original, material ou tecnicamente obsoletos (…) [TOSTÕES, Ana, 2013, p.46], 

colocando-se em causa o seu valor patrimonial. Ana Tostões [2013, p. 46] acrescenta 

também que o património se transforma com o Homem, e é por isso que também 

os edifícios ditos ‘correntes’, como a mesma apelida, podem ser um recurso 

qualitativo, económico e sustentável, a que devemos a nossa atenção. 

A conservação e transmissão do património moderno é uma tarefa que tem 

como variável a compreensão pela sociedade, dos valores que lhe são intrínsecos, 

sendo sobretudo essa a razão pela qual assistimos a várias obras deste período 

vítimas de demolição e transfiguração [cf. Ibid., p.49]. 
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A consciência de uma arquitetura moderna enquanto património, apenas 

se verificou em Portugal na segunda metade do séc. XX e, desde então foi 

percorrido um longo caminho em termos de investigação conhecimento e 

proteção dos edifícios herdados desse período [cf. Ibid., p.49], para o qual muito 

contribuíram organizações como a DOCOMOMO, uma comité internacional que 

trata da documentação e reabilitação dos edifícios, bairros e paisagens urbanas 

erguidas no quadro da arquitectura e do urbanismo do Movimento Moderno, 

presidida por Ana Tostões, e o IPPAR, atual DGPC [cf. Ibid., p.50].  

Observamos no âmbito do património moderno duas realidades: 

arquiteturas que nunca deixaram de ser utilizadas e como tal precisam de ser 

intervencionados com ações de manutenção, conservação e adaptação, 

resultado do processo de evolução do próprio edifício ao longo do tempo, e 

arquiteturas que perderam a sua função original. Dar nova vida a estes edifícios 

implica optar pelo tipo de intervenção. Mudar a função original do edifício que 

pressupõe uma intervenção mais intrusiva, ou a musealização, que por sua vez 

implica uma ação de restauro. Ana Tostões [Ibid., p.53] ressalva o facto de que cada 

caso é um caso, e as diferentes características, sejam elas de âmbito conceptual 

ou material, justificam diferentes ações de intervenção. Não devemos esquecer 

que a arquitetura moderna, apesar de se referir a um passado recente, é por si só 

um legado que herdamos, uma forma de pensar e fazer arquitetura que devemos 

preservar e transportar para as gerações futuras, ideia base sobre a qual assenta 

o conceito de património [cf. Ibid., p.53]. 

O desenvolvimento tecnológico que caracterizou o movimento moderno 

veio transformar as técnicas de construção. A utilização do ferro, a nova 

abordagem à confeição de cimento, bem como o desenvolvimento dos meios e 

recursos na construção, entenda-se aqui os equipamentos de construção a nível 

de maquinaria de obra, trouxeram maior domínio e solidez às obras arquitetónicas. 

As combinações do Betão com armaduras metálicas, numa primeira fase com 

ferro e à posteriori com aço, são reveladoras de um novo sistema construtivo, 

assumido na construção moderna o uso do betão armado. A construção do 

edifício destinado à função de Mercado surge, enquanto espaço com 

necessidade de albergar grandes vãos, como experimentação destas novas 

técnicas [TOSTÕES, Ana, COSTA, Sandra., 2004, p.343]. 
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Inerente a esta dissertação importa perceber como o Mercado enquanto 

obra arquitetónica, e espaço de uma cultura de troca, que foi caindo em 

esquecimento e desuso na sociedade atual, merece a denominação de 

património e, consequentemente, respeitável ação interventiva de preservação e 

adaptação às novas exigências.  

Como refere Vítor Serrão [2014, p.11], as obras arquitetónicas, tal como todas 

as coisas na vida, tendem a envelhecer e desaparecer, a menos que através de 

processos de restauro, vontade e medidas de preservação, se contrarie tal facto. 

As mesmas, enquanto ‘seres viventes’ tal e qual como pessoas, estão sujeitos à 

ruína e à devastação física, seja por que circunstância for, mas nem por esse facto 

deixam de merecer esforços de salvaguarda para sempre que o seja possível o 

possamos recuperar [SERRÃO, Vítor, 2014, p.12].  

Convém notar que as atividades comerciais sofreram alterações e 

transformações nas formas de atuação de novas culturas em relação aos hábitos 

e exigências dos consumidores, resultando na criação de novos centros de 

desenvolvimento que mudam o panorama do comércio tradicional [cf. BARRETA, 

João, 2007, p.11]. O mesmo é confirmado por Françoise Ascher [2012, p.120], quando se 

refere ao desaparecimento do comércio de proximidade com a evolução dos 

modos de vida da cidade e da sociedade a partir da década de 70, em que o 

aparecimento de grandes superfícies comerciais levou à queda do comércio de 

rua. Como reforça Jacqueline Beaujeu [1997, p.223], o comércio de rua nos centros 

urbanos confronta-se com a implantação dos grandes centros comerciais 

periféricos, algo que ainda se verifica nos dias de hoje. 

Neste enquadramento podemos assumir esta mudança como um dos 

motivos do processo de abandono do que entendemos por mercado tradicional 

também verificado em Portugal. Estas mudanças na sociedade, e com a forma 

com que elas se deixaram de identificar com este tipo de comércio levaram ao 

processo de abandono do mercado dito tradicional. A ‘destradicionalização’ é 

um processo social pelo qual as sociedades se modernizam ao reinterpretar os 

anteriores valores, significados e ações. Contudo, isto não significa abolir o 

passado, a tradição, a memória ou a história da cidade. O que está em causa é 

a sua adaptação funcional, bem como reconverter os recursos da cidade a 

elementos de modernização para alcançar uma imagem de cidade mais 
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competitiva [cf. FORTUNA, Carlos, 2001, p.234]. O património histórico, o passado e a 

memória da cidade são ingredientes para promover a cidade, enquanto objeto 

de reinvenção do seu significado social e funcional, fazendo com que a tradição 

conduza à inovação [cf. Ibid., p. 235]. Numa cultura de ‘gratificação imediata’, o 

património pode funcionar como intermediário entre a história e a sociedade, 

apropriando-se da mensagem patrimonial.  

Partindo do princípio que Inerente à definição do conceito de arquitetura, 

e logo de património arquitetónico, o valor de uso constitui uma das valências de 

contemporaneidade, tal como definiu Alois Riegl, a perda de função torna o 

objeto vazio de carácter social e cultural [cf. TOMÉ, Miguel, 2002, p.71], como se verifica 

em obras arquitetónicas desta tipologia espalhadas pelo país fora. 

 

As fases subterrâneas da História portuguesa pululam de ondas de 

descaracterização, de desleixo e de abandono de parte da sua memória 

arquitetónica, outrora significativa, que pura e simplesmente é deixada em estado 

de silenciosa agonia, em nome de uma ideia abastardada de progresso (…) são 

ruínas silenciosa, mas ainda cheias de vozes que as habitam, migalhas de tempo 

arcanos que ainda sussurram fios de histórias, que põem perguntas e nos convidam 

a saber mais. 

[SERRÃO, Vítor, 2014, pp.12-13] 

 

A ideia de património deriva da modernidade e do seu processo de 

modernização, através de um confronto entre um passado realizado e um futuro 

por realizar, sentido através da própria dinâmica do processo histórico. Por outro 

lado, a modernização efetuou uma rutura entre a realidade física e social da 

cidade, distinguindo o moderno do antigo. O património assume assim uma 

condição de desaparecimento, onde por um lado o passado se torna mero 

testemunho e, por outro, sofre um processo de destruição [cf. BAPTISTA, Luís, 2010, p.6].  

Embora nos apercebamos de atitudes e medidas de preservação cada vez 

mais consistentes relativamente a edifícios ‘correntes’ desta tipologia, muitos 

outros, como refere Vítor Serrão [2014, pp. 12-13], esperam em silenciosa agonia, para 

que vejam neles valorização suficiente merecedora do mesmo destino.  
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Sustentando-nos na teoria de valores definida por Alois Riegl, podemos 

enquadrar as obras edificadas desta tipologia enquanto património cultural 

arquitetónico, que apesar de não serem construídos inicialmente com esse intuito, 

possuem agora valores de memória, de história, e da história da arte, constituindo 

uma fonte cultural que importa e merece conservar. O objeto arquitetónico e o 

espaço que o mesmo configura revela em si uma memória do que outrora foi e 

deixou de o ser. Uma atmosfera própria de um lugar de troca que se identificava 

com uma sociedade do passado. Uma atmosfera que caiu em desgraça, com a 

qual a sociedade atual deixou de se identificar, mas que constitui uma 

importância cultural, não apenas pelo momento artístico ou valor estético que o 

define, mas por toda a sua História. Ele faz parte de um legado, que deve ser 

passado a gerações futuras, de forma a que o passado possa ser reconhecido, 

interpretado e valorizado. Conscientes disso, devemos olhar para a tipologia do 

Mercado como património cultural e arquitetónico merecedor da sua própria 

preservação, ao invés de o entregarmos, conscientemente, ao esquecimento e 

injúrias do tempo. 

O comércio desempenha, para além de elemento estruturante do espaço, 

uma importante função social que promove o encontro e convívio de pessoas 

assim como a própria animação dos lugares. Esta função permanece mesmo 

quando a forma e a característica do estabelecimento mudam. Os centros 

comerciais são a versão moderna dos mercados ao ar livre [Cit. MÉRENNE-

SCHOUMAKER, Bernadette, in SALGUEIRO, Teresa, 1999, p.336].  

Françoise Ascher [2012, p.121] acrescenta que o novo comércio de 

proximidade pode ser útil na qualificação do espaço urbano e segurança do 

espaço público, que mesmo não concorrendo diretamente com as grandes 

superfícies revela ser uma ferramenta  de uso oportuna aos citadinos, é preciso 

concentrá-lo (entenda-se o comércio de proximidade) de maneira que funcione 

tanto quanto possível ao mesmo tempo como uma centralidade de proximidade, 

que tem portanto uma certa atratividade própria, e como equipamento onde se 

para quando se passa, o que supõe a sua localização junto dos fluxos [ASCHER, 

Françoise, 2012, p.121]. Esta sua afirmação remete a uma nova interpretação 

sustentável no processo de revitalização deste tipo de edifícios. 
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As intervenções arquitetónicas no âmbito patrimonial revelam uma 

abertura no campo de projeto e capacidade experimental, difuso entre interesses 

políticos económicos sociais culturais e lúdicos, entre estratégias arquitetónicas de 

revelação históricas e afirmação do novo [cf. BAPTISTA, Luís, 2010, p. 6]. É, neste sentido, 

que se torna importante reinventar o conceito de mercado tradicional através de 

estratégias de projeto que respondam às necessidades das sociedades atuais, 

sem que o edifício a intervir sofra alterações severas que o descaracterizem de 

carácter e valor. 

 

 Casos de Referência 

 

A atribuição de valores associados ao termo ‘velho’, enquanto algo ou 

alguma coisa, associado ao antigo de qualquer forma de arte, é uma 

característica de sensibilidade Contemporânea. A abordagem Contemporânea 

sobre o património nasce a partir da distância entre a memória e o 

desaparecimento material sentido durante o processo Moderno.  

Tornou- se dessa forma necessário repensar as formas de intervir no 

património, com o objectivo de aproximar a sua conceção da experiência vivida 

ao mesmo tempo que se afaste do ‘peso paralisante da História’. Trata-se de uma 

nova forma de olhar o património, mais ‘aberta e atuante’ perante uma 

sociedade, a que assistimos em mutação acelerada cada vez mais instável [cf. 

NESBITT, Kate, et al, 2008, p. 255].  

Iremos ver à frente exemplos de três intervenções que são exemplo disso 

mesmo. Abordagens contemporâneas para com o existente, formas de olhar e 

intervir no património construído, que objectivam novas relações entre o objecto 

e a sociedade actual. 

 

A relação entre uma nova intervenção arquitetónica e a arquitetura já 

existente é um fenômeno que muda de acordo com os valores culturais atribuídos 

tanto ao significado da arquitetura histórica como às intenções da nova 

intervenção (…) 

[RUBIÓ, Ignasi, in NESBITT, Kate, et al. 2008, p. 254] 
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MERCADO DO BOM SUCESSO 
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Figura 9 - Vista interior do Mercado do Bom Sucesso 

[Fonte: fa-arquitectos.pt]. 
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O Mercado do Bom Sucesso, Porto. 

 

O Mercado do Bom sucesso é o exemplo mais marcante do pensamento 

moderno da cidade do Porto, construído no ano de 1949, e por isso mereceu 

classificação em 2011 como imóvel de Interesse Público [cf. ALMEIDA, Nelson, et al, 2014, 

p.33]. Originalmente o Mercado é da autoria de ARS-Arquitetos, formada por 

Cunha Leão, Morais Soares e Fortunato Cabral. A equipa já tinha mostrado provas 

de êxito com o Mercado de Matosinhos, e a proposta para o Mercado de Chaves, 

que não chegou a ver-se construído. Como consequência, a Câmara Municipal 

do Porto atribui-lhes o projeto de um Mercado que substitua o antigo Mercado do 

Anjo, em frente à Igreja dos Clérigos [cf. RINCÓN, Iván, 2010, p. 125]. 

Ele surge no traçado urbano como necessidade de uma estrutura que desse 

resposta ao desenvolvimento da zona oeste da cidade do Porto [cf. FERNANDES, 

Fátima. e CANNATÀ, Michele, 2003, p. 94]. O projeto foi elaborado em 1949 [cf. TOSTÕES, Ana, 

1997, p. 111], mas a sua construção apenas se iniciou em 1951, destacando-se como 

um marco da época [cf. FERNANDES, Fátima, CANNATÀ, Michele, 2003, p.94]. O edifício foi 

inaugurado a 27 de maio de 1952, um espaço de 10.000 m2, que se revelou pela 

sua espacialidade e por uma preocupação com a iluminação natural em 

continuidade com o que os ARS-Arquitetos já tinham experimentado no Mercado 

Municipal de Matosinhos [cf. QUARTILHO, Ana, 2010, p.135]. 

Para a equipa dos ARS-Arquitetos, o Mercado do Bom Sucesso tinha uma 

exigência funcional clara, facilitar o intercâmbio de bens entre uma grande massa 

de público do modo mais eficaz e económico possível, concebendo o edifício 

como se de uma máquina comercial se tratasse [RINCÓN, Iván et al, 2010, p. 126].  

O edifício dividia-se em 3 pisos aproveitando o declive do terreno [cf. 

FERNANDES, Fátima, CANNATÀ, Michele, 2003, p.94], e a suave inclinação solar [cf. RINCÓN, 

Iván, 2010, p. 126], com funções distintas, que comunicavam através de 4 acessos 

verticais. O piso inferior era dedicado à peixaria por ser um espaço mais ‘fresco e 

ventilado’ e servia-se de um acesso independente do lado sul. Este piso separava-

se da abóbada central por uma cobertura ligada à galeria do 1ºpiso. Quanto ao 

piso intermédio destinava-se ao mercado de carne e frutas, enquanto o piso 

superior era dedicado à venda de flores [FERNANDES, Fátima, CANNATÀ, Michele, 2003, p. 

94]. Tudo isto revela a preocupação de ARS- Arquitectos, na abordagem aos 
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aspetos funcionais do objeto arquitetónico, um cuidado e preocupação que se 

estendia à escolha de materiais e acabamentos [RINCÓN, Iván et al, 2010, p. 128]. 

Voltado para a rua, a poente, instalavam-se, como ainda hoje se instalam, as lojas 

individuais, que marcam, em conjunto com a pala em forma ondulada apoiada 

em pilotis, o acesso principal à ‘praça’ do mercado. A nascente o acesso ao 

mercado era, e continua a ser uma vez mais, definido também por uma pala. Era 

deste lado que as cargas e descargas aconteciam, pois era deste lado que se 

encontravam as zonas de armazém e instalações frigorificas [cf. QUARTILHO, Ana, 2010, 

pp.133-134]. 

Em termos formais, a planta deste edifício é expressivamente desenhada 

em curva, onde se articulam as galerias do piso 1 e o acesso às mesmas [TOSTÕES, 

Ana, 1997, p. 112]. A sua estrutura em abóbada de betão vibrado, apoiada em 

pórticos dispostos de forma radial resulta do estudo da resistência da forma 

hiperbólica [FERNANDES, Fátima, CANNATÀ, Michele 2003, p.94]. Esta estrutura em betão 

armado fez com que fosse possível a sua modelação em grelha preenchida por 

vidros coados que atribuem um valor de qualidade à forma como o espaço 

recebe a luz, e estabelece um sentido de unidade entre os planos verticais e a 

cobertura em pórticos curvos. A curva horizontal da planta, em conjunto com o 

dinamismo criado pelo perfil da cobertura, atribuiu à obra um ‘valor expressionista’ 

[TOSTÕES, Ana, 1997, p.112]. Como indicam Fátima Fernandes e Michele Cannatà [2003, 

p. 94] as soluções levadas a cabo na construção do Mercado do Bom Sucesso 

foram uma forma de controlar os gastos, através de secções mais económicas 

com menos ferro.  

O Mercado do Bom Sucesso traduziu-se num objeto de contemplação, 

cativante ao olhar através de uma relação entre a luz e a sombra que convidava 

a experimentar a profundidade do espaço [RINCÓN, Iván, 2010, p. 129], alcançando 

uma notória expressividade, garantida pelo amadurecimento do discurso 

arquitetónico dos ARS-Arquitetos. O edifício combinava a inovação tecnológica 

com a delicadeza do detalhe, a escala, e o desenho da forma e da estrutura. O 

Mercado do Bom Sucesso constitui uma lembrança e um vínculo com a 

arquitetura moderna [cf. RINCÓN, Iván, 2010, p. 134]. A convite do grupo Eusébio e Filhos, 

SA, o gabinete Ferreira Almeida arquitectos, assumiu a liderança do concurso de 

projecto de reabilitação do Mercado do Bom Sucesso. Promovido pela Camara 

Municipal do Porto em Outubro de 2008 [cf. ALMEIDA, Nelson, et al, 2014, pp. 25- 26].  
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A leitura ao caderno de encargos do concurso remetia para a adaptação 

do Mercado num shopping. Contudo, sabendo que o mesmo cairia na desgraça, 

não só pela experiência na indústria de centros comerciais, como pelo 

conhecimento do contexto em que este estava inserido, os Ferreira Almeida 

arquitectos, propuseram uma solução alternativa que passava pela formulação 

de um novo conceito para o Mercado Bom Sucesso [cf. ALMEIDA, Nelson, et al, 2014, 

p.27].  A visão era a de um espaço destinado a todas as gerações, adaptado à 

mudança dos comportamentos e hábitos de consumo da sociedade atual, capaz 

de proporcionar várias experiências, agarrando dessa forma ao termo 

‘Mixology’23, utilizado na indústria dos centros comerciais [cf. ALMEIDA, Nelson, et al, 

2014, p.28].  

O concurso para a sua reabilitação aconteceu anos antes do mesmo ser 

classificado enquanto Imóvel de Interesse público, mas mesmo assim o projecto 

reflectiu desde início um enorme apreço e consideração pelo objecto [cf. ALMEIDA, 

Nelson, et al, 2014, p.33]. Com o objetivo de requalificar e tirar maior partido do edifício, 

a proposta para a reabilitação do Mercado Bom Sucesso, desenvolveu-se 

sobretudo no seu interior, sem alteração das fachadas ou da própria cobertura 

existente [cf. RODRIGUES Rosário et al. 2009, p.140]. A proposta objectivou uma adição ao 

existente através de dois novos volumes propostos no interior do edifício do 

Mercado. Um dos volumes para acolher um hotel, e o outro onde se propunha a 

instalação de escritórios [cf. Ibid., 2009, p.140], dois elementos potenciadores de novas 

experiências [cf. ALMEIDA, Nelson, et al, 2014, p.28].  A escala, luz e linhas dinâmicas que 

faziam parte do edifício original foram o ponto de partida para a proposta destes 

dois volumes [cf. Ibid., p.33], facilmente identificados. Estes dois volumes são 

pensados enquanto duas obras escultóricas que não têm contacto com a 

fachada ou com a cobertura, aparentemente com o objectivo de tornar a adição 

reversível, através de dois volumes soltos da própria estrutura do edifício [cf. 

RODRIGUES, Rosário et al, 2009, p.140] seguindo a volumetria curvilínea do Mercado 

estabelecendo diálogo entre si [cf. ALMEIDA, Nelson, et al, 2014, p.33]. Para tal, os 

materiais utilizados nos novos volumes são sobretudo o vidro e a madeira, de forma 

a que a sua linguagem arquitetónica seja de extrema leveza [cf. RODRIGUES Rosário et 

al. 2009, p.140]. Para além do Hotel e dos Escritórios, o Mercado  

                                                 
23 O termo ‘Mixology’, refere-se a um conjunto de actividades que um projecto, e respectivas 

proporções, devem ter, para que o seu funcionamente seja harmonioso [ALMEIDA, Nelson, et al, 2014, p.28]. 
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Figura 10 - Mercado do Bom Sucesso- Adição [Fonte: fa-arquitectos.pt]. 
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desenvolve-se em três modelos: a galeria com lojas, a zona com bancas 

dedicadas à restauração e por último, o mercado de frescos, criando maior 

dinâmica na nave central [cf. ALMEIDA, Nelson, et al, 2014, p.35]. Para essa nave foi 

proposto um conjunto de quiosques e bancas que remetem às tendas que 

observamos nas feiras municipais. Um espaço aberto que permite e suscita a 

interação e o consumismo dos clientes para com cada uma dessas bancas [cf. ibid., 

p.33]. Este espaço apresenta-se de forma independente, permitindo o 

encerramento sem alterar o normal funcionamento do ‘Novo Mercado’ [cf. 

ALMEIDA, Nelson, et al, 2014, p.35]. No exterior procurou-se uniformizar o conjunto, dentro 

do que foi possível, alterando desde as sinaléticas ao mobiliário, na tentativa de 

assegurar a unidade do mesmo [cf. Ibid., p.36] A proposta procura valorizar o edifício 

sem de forma alguma tirar o protagonismo do projeto de 1949, num diálogo entre 

o passado e o presente [cf. Ibid., p.34]. 

Compreendendo toda a doutrina anterior, entendemos que esta 

intervenção teve uma preocupação em manter a traça do edifício original, ao 

encontro dos valores de ‘autenticidade’ e ‘anterioridade’ do objecto defendidos 

por Camillo Boito, em confronto com a necessidade de alteração funcional de 

acordo com a sociedade actual, em alusão à ‘prioridade do presente sobre o 

passado’ que o mesmo defende. Neste seguimento, a intervenção sugere o 

entendimento dos ‘valores memoriais’ e ‘valores de contemporaneidade’ do 

objeto, apontados por Alois Rigl. Manter a traça e estrutura original remetem ao 

uso da memória e ligação ao passado, intrínseco também aos ‘valores de 

antiguidade’, através do processo de sobrevivência do objecto. As adições, por 

sua vez, bem como a nova intenção funcional que o objecto recebeu, estão 

ligados aos ‘valores de novidade’ e ‘valores de uso’.  

Confrontando, a intervenção com o que vimos anteriormente segundo 

Cesare Brandi, podemos defender que a matéria e imagem original, ou seja, a 

obra de arte condicionou o restante projecto de intervenção e não o oposto. Isto 

porque apesar da necessária reformulação funcional, a intervenção procurou 

adaptar-se ao existente e não o contrário. Revela-se, portanto, uma preocupação 

com os princípios enumerados por Cesare Brandi para alcançar o valor de 

unidade da obra de arte. As adições são de fácil distinção e reconhecimento, a 

matéria e imagem da obra não foram alteradas, mantendo o caracter físico que 

sempre teve, e por fim a intervenção facilita intervenções futuras, pois a própria 
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concepção das adições foi pensada dessa forma. Cesare Brandi critica as adições 

referindo-se a elas como deturpadoras da ‘imagem autêntica’, contudo, as 

adições que observamos neste caso, não distorcem a imagem do objecto 

arquitectónico.  

Elas não estabelecem contacto com a imagem da obra arquitectónica, 

mas sim com o ambiente do espaço criado.  Dessa forma a intervenção vai de 

encontro ao que defende a Carta de Veneza enquanto definição de 

conservação, ou mesmo com a Carta de Appleton no que à Reabilitação diz 

respeito, em que é obvia a adaptação funcional às exigências atuais. Essa 

adaptação de onde surgem os dois volumes adicionados ao edifício servem de 

base referencial ao nosso caso de estudo. A forma como os materiais utilizados 

tornam perceptivel o que é a intervenção e o que é original, ou mesmo a 

reversibilidade desses mesmos volumes, revelam um enquadramento com toda a 

doutrina anterior, que será posta em evidência mais à frente. 

  

Figura 11 - Panorâmica do interior do Mercado do Bom Sucesso [Fonte: fa-arquitectos.pt]. 
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Figura 12 - Vista no Exterior do Mercado do Carandá [Fonte: GALIANO, Luis, 2011]. 

 

MERCADO DO CARANDÁ 
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O Mercado de Carandá, Braga.  

 

O Mercado Municipal do Carandá foi a primeira obra pública do arquitecto 

Eduardo Souto de Moura, no início da década de 80, um edifício onde a pedra 

surge como personagem principal. O Mercado integra-se nos muros de uma 

construção preexistente e desenvolve-se a partir desse mesmo ponto [cf. FRAMPTON, 

Kenneth, 2011, p.6]. O Mercado de Carandá serviu para Eduardo Souto de Moura 

como ensaio às ideias de Aldo Rossi, em ‘A Arquitectura da cidade’ resultando na 

definição de um novo desenho urbano para o tecido bracarense [cf. Ibid., p.8]. 

O edifício do Mercado funcionava como um elemento de união entre dois 

sectores da cidade [cf. ON DISEÑO, 2003, p.196].  O arquitecto Eduardo Souto de Moura 

desenhou o Mercado de forma linear fazendo uso do traçado perpendicular dos 

arruamentos existentes, unindo dessa forma o edifício à cidade. A ideia do 

projecto era ocupar a intersecção desses eixos através de uma ‘rua coberta’ onde 

passaria a funcionar o Mercado [cf. GALIANO, Luis, 2011, p. 24]. 

 

 

Figura 13 - Mercado do Carandá, anterior à intervenção [Fonte: GALIANO, Luis, 2011]. 
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Figura 14 - Fotografia do espaço e estrutura do Mercado, anterior à intervenção [Fonte: GALIANO, 

Luis, 2011]. 

 

Para o conseguir, o edifício organiza-se numa malha regular de pilares que 

definiam os corredores de circulação e onde assenta a laje de cobertura em 

betão, elevada em relação aos muros limitadores [cf. Ibid, p. 24]. Isto remete o 

edifício a uma inspiração clássica, que pretendia colocar ordem numa parte da 

cidade que não se encontrava consolidada [cf. Ibid, p.25]. Era esse diálogo entre as 

características clássicas e a composição contemporânea, através das suas 

transparências e génese centralizadora, que se fazia sentir a nível urbano e 

elevavam a obra à grandeza [cf. ON DISEÑO, 2003, p.196]. Podemos apontar que a 

ambição de Eduardo Souto de Moura era recriar o ambiente dos mercados mais 

antigos, onde os produtos eram expostos ao ar livre [cf. Ibid., p.196]. 

 

 

 

Figura 15 - Esquiços da autoria do Arquiteto Souto Moura [Fonte: GALIANO, Luis, 2011].  
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Devido à consolidação excessiva daquela malha onde este se inseria, o 

edifício viu-se engolido pelas construções que o rodeavam caminhando aos 

poucos para um estado obsoleto [cf. GALIANO, Luis, 2011, p. 24]. O Mercado passou a 

funcionar como elemento de passagem de um ponto para outro, quase como 

ponte, entre dois lados da cidade [cf. ON DISEÑO, 2003, p.196]. Houve então uma 

necessidade de reabilitar o Mercado Municipal transformando-o num ‘mercado 

cultural’, através de novas funções, que passaram pela proposta de uma escola 

de dança e uma escola de música [cf. GALIANO, Luis, 2011, p. 24]. Foi o próprio Souto 

Moura a projetar a reabilitação do Mercado de Carandá a pedido da Câmara 

Municipal de Braga.  

 

Quando há vinte anos projetei o mercado, a ideia era fazer uma rua 

coberta, um fragmento de cidade capaz de propor uma malha urbana. Essa malha 

aconteceu, aconteceu demais, e o mercado abafou entre escolas, discotecas e 

uma desenfreada especulação imobiliária. Ao longo deste tempo, nas várias visitas 

que fiz à ruína, constatei que o mercado era usado como ponte, como rua, 

atravessamento necessário entre dois eixos da cidade. Neste projeto proponho 

retirar a cobertura, desenhar um jardim, uma rua e construir o programa "cultural" 

no pouco que ainda sobra. Hoje morreu Aldo Rossi. Não posso deixar de falar no 

seu texto, base para este projecto, da inversão de uso, de escala, do Palácio de 

Diocleciano em Split. 

[MOURA, Souto, in Arq./a: revista de arquitectura e arte, 2007, p.36]  

 

Com esta afirmação Eduardo Souto de Moura salienta a oportunidade que 

poucos arquitectos têm em observar a sua obra construída, acompanhar a sua 

decadência funcional e reestruturar essa mesma arquitectura a partir de uma 

nova realidade e perspetiva [cf. ON DISEÑO, 2003, p. 194].  

A cobertura existente foi demolida, mantendo apenas alguns pilares como 

testemunho da história do edifício, dando lugar a um jardim a céu aberto entre a 

escola de dança e a escola de música, invertendo os cheios e vazios da 

preexistência, o que era construção passa a ser espaço verde, e o que outrora foi 

espaço verde passa a ser edificado [cf. GALIANO, Luis, 2011, p. 24]. Eduardo Souto de 

Moura levou avante uma acção de intervenção agressiva conta a sua obra, mas 
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fiel à forma com que o projectou inicialmente fazendo valer a identidade 

figurativa da sua arquitetura. Ao inverter  

os cheios e vazios, onde anteriormente era o mercado, o arquitecto cria um 

corredor verde onde se destacam as preexistências, realçando a imagem 

pitoresca das ruínas. Essa imagem foi conseguida através da demolição da 

cobertura, ficando à vista a sua própria armadura. Uma imagem desconcertante 

e bela, quase irónica, alusiva ao estado de ruína da sua própria obra [cf. ON DISEÑO, 

2003, p.199]. O projecto avançou em duas fases, a primeira fase relativa à Escola de 

Dança, e a segunda, à posteriori, relativa à Escola de Música. A proposta para a 

Figura 16 - Vista exterior do Mercado do Carandá [Fonte: GALIANO, Luis, 2011]. 
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Escola de Dança dividiu-se, em três etapas, cada uma delas correspondente a 

uma zona diferente. O alinhamento com a rua até ao primeiro muro transversal em 

pedra, a zona do antigo mercado, e a zona a norte, entre o limite do antigo 

mercado e o limite do terreno [cf. IHRU, 2012, p. 24].  

Relativamente à primeira etapa, Souto Moura optou por levantar o 

pavimento existente redefinindo o remate do mesmo para com a rua, através da 

recuperação também dos dos muros preexistentes. Foi criado também o arranque 

do percurso de acesso às restantes zonas, bem como uma zona de 

estacionamento e uma área de jardim que sobe de cota até intersetar um dos 

muros em pedra [cf. Ibid., p. 24]. Em relação ao lugar onde se encontrava o antigo 

Mercado, Eduardo Souto de Moura, como já referimos anteriormente, optou por 

demolir a laje de cobertura mantendo apenas alguns dos pilares onde esta se 

apoiava, remetidos à memória enquanto testemunho do passado, admitindo 

assim a sua condição de ruína [cf. Ibid., pp.24-25]. 

 Para além disso, o pavimento e as bancas existentes foram também 

removidos, ao par da recuperação das antigas lojas e do percurso pedonal 

existente na cobertura. A construção do novo volume destinado à escola de 

dança foi encostada ao muro a oeste do mercado, e que corresponde ao último 

Item desta fase. Esse volume é iluminado através de pátios interiores e claraboias 

na cobertura. Com a intenção de manter o testemunho da preexistência, foi 

criado um espaço destinado a eventos culturais temporários. Para tal foi construída 

uma bancada com apoio de um expositor, remetendo a memória à antiga 

bancada de peixe [cf. Ibid., p. 25].  

Os trabalhos, por sua vez, no âmbito de construção da Escola de Música 

caracterizaram-se em duas fases, a primeira onde se pretendeu a demolição de 

parte do edifício existente, mantendo, como na demolição da cobertura da 

preexitencia alguns elementos enquanto testemunho, e uma segunda, a 

construção do novo volume [cf. Ibid., p. 25].  

Esse volume, paralelo ao muro em pedra a noroeste, que define a fachada 

principal do edifício ocupa a metade Norte do conjunto [cf. Ibid., p. 25]. O programa 

da escola de música desenvolve-se em dois pisos, onde através da sua nova 

configuração, foi possível um auditório com capacidade para 150 espectadores 

[cf. GALIANO, Luis, 2011, p. 31].  
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Figura 17 - Apelo à memória através de preexistências [Fonte: GALIANO, Luis, 2011]. 

 

Eduardo Souto de Moura assume a ruína da sua própria arquitectura, não 

por desconsideração pelo objecto, como Camilo Boito o abordava, mas sim, por 

alegadamente perceber que o mesmo não funcionava e deveria ser alvo de 

reinterpretação. O objecto sujeita-se às marcas, mudanças, e necessidades do 

próprio tempo, ao encontro do que defendia Ruskin. Essa ruína representa um 

testemunho da história e memória, distinguindo-se claramente do novo construído, 

aproximando-se da teoria de valores apontadas por Alois Riegl, os valores 

memoriais associados à ruína, e os valores de contemporaneidade, relativamente 

ao novo construído e programática ‘cultural’. Assumimos que a postura do 

arquitecto foi agressiva e bastante diferente da referência analisada 

anteriormente. A matéria, a imagem e consequentemente o lugar, atmosferas e 

ambiente formam alterados, desafiando a teórica de Cesare Brandi. Mas a sua 

intervenção e nova arquitectura ganhou um novo valor, passou de um espaço 

obsoleto, enquanto mercado tradicional caído em desuso, a funcionar como 

simples passagem pedonal, para um espaço que procura servir a população 

enquanto ‘Mercado Cultural’. É exactamente este carácter de novidade e de uso 

através do ‘Mercado Cultural’, ou seja, do confronto entre os valores memoriais e 

valores de contemporaneidade que queremos colocar em evidência e 

transportar para o nosso caso de estudo. 
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Figura 18 - Vista no Interior do Mercado 

Beira Rio [Fonte: do autor, 2018]. 



 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCADO BEIRA RIO 
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O Mercado Beira Rio, Vila Nova de Gaia. 

 

O Mercado Municipal de Vila Nova de Gaia foi inaugurado em 1937, um 

projecto de arquitectura e execução elaborado pela própria Câmara Municipal, 

como consequência da urgência de um recinto fechado para a melhoria de 

condições e funcionamento do mercado. O edifício tornou-se uma referência de 

arquitectura ribeirinha, um sÍmbolo emblemático da cidade, contudo, a falta de 

oferta e procura comercial conferiram ao mesmo um estado de desuso. 

As bancas vazias e as lojas devolutas revelavam a necessidade de uma 

urgente requalificação, de forma a reformular a imagem negativa e depreciativa 

que foi ganhando escala. 

 

 

Figura 19 - Mercado Municipal de Gaia, data anterior à Intervenção [Fonte: FAA Arquitectos]. 



 

107 
 

 

 

Figura 20 - Planta do Rés do Chão, projecto de 1937 [Fonte: FAA Arquitectos]. 

 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia promoveu o Concurso para a 

reabilitação física do Mercado, de onde vence a proposta da equipa FAA 

Arquitectos. 

De acordo com o respectivo caderno de encargos24, o objectivo deste 

concurso prendia-se num novo modelo de gestão, de maior proximidade e com 

novas valências comerciais, mais direcionado aos modelos contemporâneos, 

mantendo a sua imagem e garantindo o uso permanente do mesmo. 

 

…o contexto é realmente diferente (do Mercado Bom Sucesso), o fluxo de 

turismo da ribeira de gaia, o aparecimento do teleférico e o início do processo de 

restauro ali da zona histórica. Aquilo era mau, verdadeiramente mau (…) Em 2017 

(…) é outro mundo, não tem nada a ver, e a Câmara de Gaia descobre que ali na 

ribeira de Gaia tem uma peça a destoar. Tudo o resto estava praticamente 

recuperado ou a recuperar (…) Porco, sujo malcheiroso, o normal de um mercado 

velho, a Câmara já tinha desistido dele (…) a maior parte dos vendedores já com 

muita idade, o que não ajudava nada (…) O mercado tradicional, precisa de 

pessoas, residentes. Ali não há ninguém, só os turistas, e esses não andam a comprar 

carne e peixe ou legumes.  

[ALMEIDA, Nelson, comunicação pessoal, 2019]25 

                                                 
24 Ver Apêndice V 

25 Ver Apêndice VI 
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Figura 21 - Interior do Mercado, anterior à Intervenção [Fonte: FAA Arquitectos]. 

  

A intervenção da autoria de FAA Arquitectos, teve como objectivo dado a 

importância deste edifício no contexto urbano da cidade e sua arquitectura 

característica, o respeito pela memória, de forma a que essa imagem não fosse 

alterada. Nesse sentido, e por questões de viabilidade orçamental do 

investimento, era prioridade recuperar os elementos originais do edifício [FAA 

Arquitectos, Memória descritiva e justificativa, 2016]26 

A proposta desenvolve-se principalmente no interior do edifício sendo 

também proposta a substituição da cobertura e reabilitação da fachada. Dado o 

estado de físico e absoleto dos espaços, a equipa propõe a reorganização e 

requalificação dos mesmos de modo a aproveitar melhor o espaço [Ibid.]. 

O espaço comercial organiza-se com bancas de restauração, espaços 

comerciais, lojas e áreas de esplanada ao longo da nave centra, com acesso 

principal a partir dos eixos Norte e Sul. A Poente e Nascente os acessos existentes 

são mantidos como ‘caminhos de fuga’, sendo que a nascente serve também 

para abastecimento das lojas. Ainda neste piso é proposto uma zona técnica e os 

sanitários públicos. O espaço de vestiário e sanitários para uso exclusivo dos 

funcionários é proposto no piso de mezanine, onde também funciona um espaço 

de carácter cultural e expositivo [Ibid.]. 

                                                 
26 Ver Apêndice VII 
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Figura 22 - Proposta de Planta rés do chão [Fonte: FAA Arquitectos]. 

 

A equipa dos arquitectos considerou não só importante considerar os limites 

do edifício, mas também a sua envolvente. Dessa forma surgiu também o 

objectivo estratégico de dinamizar também estes espaços, alargando as 

esplanadas ao exterior [FAA Arquitectos, Memória descritiva e justificativa, 2016]. 

No que diz respeito às fachadas a proposta previa apenas a substituição 

das caixilharias e a uniformização da sua imagem, através da colocação de toldos 

e sinalética iguais.  melhoramento da iluminação e pintura das paredes num tom 

terracota, como podemos observar na figura 20 [Ibid.]. 

 

 

 

 

Figura 23 - Proposta de Alçado Principal [Fonte: FAA Arquitectos]. 
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As premissas do caderno de encargos levaram-nos por ali. Se vir no nosso 

site nós somos extremamente ecléticos. Não temos nenhuma linha, cada caso é 

um caso, verdades absolutas, eu não acredito nelas. Analiso as situações e tenho 

de resolver aquele problema, é como quem vai ao médico. 

[ALMEIDA, Nelson, comunicação pessoal, 2019] 

 

Ao encontro do que vimos dos mesmos autores no Mercado Bom Sucesso, 

no Porto, a traça original do edifício mantem-se, respeitando aqui também os 

valores de ‘autenticidade’ e ‘anterioridade’, visando a proposta na reorganização 

do seu interior para corresponder às necessidades locais que o próprio lugar 

impõe. Falamos mais uma vez dos ‘valores memoriais’ e ‘valores de 

contemporaneidade’ do objeto, apontados por Alois Rigl. É de notar ainda uma 

preocupação com os princípios de unidade, enumerados por Cesare Brandi no 

que à obra de arte dizrespeito, através da sinalética, da caixilharia, da iluminação 

e próprio mobiliário.  

Cientes de um tempo e propósito diferentes, admitimos o caderno de 

encargos do próprio concurso como principal linha orientadora que definiu o 

projecto. Contudo, após a sua leitura, percebemos que o caderno de encargos 

leva à concepção de um modelo comercial distinto. Foi a análise ao contexto de 

tempo e lugar, onde se insere o edifício, que levou a uma estratégia e 

consequentemente, a ações que transportam o edifício para o presente sem 

menosprezar a sua memória ou imagem. 

Essa abordagem levada a cabo pela equipa FAA Arquitectos serve de 

referência e é transportada para o nosso caso de estudo, como apoio à 

construção e definição de uma proposta capaz de servir a população local e se 

identificar com ela, apostando como estratégia na recuperação dos elementos 

originais do edifício. 
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 Caso de Estudo: O Mercado Municipal de Santo Tirso 

3.1 Nota introdutória 

No seguimento do processo projetual do nosso caso de estudo, foi precioso 

encontrar e definir um método para a sua correcta intervenção. Como referimos 

anteriormente, a análise é a fase mais importante da metodologia, não só porque 

permite uma correta avaliação da situação de conservação e segurança do 

objeto, como também uma correta postura em relação ao projeto de arquitetura. 

Partindo dessa premissa, dividimos este último Capítulo em duas fases. A primeira 

refere-se à análise, tendo em consideração o método de Antoni González Moreno-

Navarro, em La Restauración Objetiva, Método SCCM de Restauración 

Monumental. A segunda, a partir dos dados e informação recolhidos na fase 

anterior, onde defimos a proposta de intervenção, tendo como referência o 

método de fazer projecto de Ignacio Araújo Múgica em El Proyecto 

Arquitectónico como Tesis Doctoral. 

Partimos de uma análise em três diferentes escalas, com relação ao plano 

geral, plano envolvente e objeto alvo da proposta de intervenção. Em primeiro 

lugar foi realizada uma análise do lugar através de um levantamento de 

informação prévia do seu contexto, história e evolução, até à atualidade, fazendo 

uso da bibliografia existente e registo fotográfico, que revelou uma primeira 

abordagem para com a cidade, lugar e objecto a intervir. Após a sua 

caracterização, e já conscientes dos dados conseguidos, assim como da 

respectiva avaliação do objecto, das potencialidades e debilidades, foi-nos 

permitido definir o programa de actuação de acordo com as primeiras ‘sugestões 

de uso’, onde definimos, a estratégia, os objectivos e acções a levar a cabo, ao 

encontro de uma nova visão para o Mercado Municipal de Santo Tirso. 

Numa fase seguinte elaboramos a informação até aqui recolhida definindo 

os requesitos para o cumprimento dos objectivos propostos, procurando a 

enumeração dos seus valores essenciais, com o apoio de esquemas. Dando 

seguimento ao processo organizamos o programa de acordo com critérios 

adequados, os aspetos racionais do desenho, usos e a ideia dominante. A 

definição do esquema formal enquanto possíveis respostas às intenções da 

intervenção, orientará para um modelo definitivo como consequência de todo o 

processo anterior. 
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3.2 Análise prévia 

Contextualização 

 

Começo um projeto quando visito um sítio (programa e condicionalismos 

vagos, como quase sempre acontece). Outras vezes começo antes, a partir da ideia 

que tenho de um sítio (descrição, uma fotografia, alguma coisa que li, uma 

descrição). Não quer dizer que muito fique de um primeiro esquisso. Mas tudo 

começa. Um sítio vale pelo que é, e pelo que pode ou deseja ser- coisa talvez 

opostas, mas nunca sem relação (…)  

[VIEIRA, Álvaro Siza,2009, p.27] 

 

O concelho de Santo Tirso localiza-se numa zona de charneira entre o Grande 

Porto, o Vale do Ave e o Vale de Sousa. Este concelho ocupa uma área de 132,6 

Km2, limitados por Vila Nova de Famalicão e Guimarães a Norte, Paços de Ferreira 

a Nascente, Valongo a Sul, Trofa e Maia a Poente. A sua localização teve 

influência na geografia física e humana do território, tanto pela sua condição 

natural, como pela sua dinâmica social, protagonizada através dos contactos 

comerciais e interculturais que a sua rede de vias de comunicação foi permitindo, 

influenciando em muito a definição da sua identidade histórica [cf. MOREIRA, Álvaro, 

2013, p.9]. Essa identidade, fruto de um processo evolutivo da própria ocupação 

humana e suas atividades artesanais, conferiu à região uma personalidade de 

âmbito rural, que apesar de ter sido alterado pelo processo de industrialização, é 

preservado pela sua paisagem [cf. Ibid., pp.9-10]. 

 

 (…) a cidade é uma história contada através de edifícios, percursos, 

opções. É nessa história que reside a identidade das cidades (…) A preservação 

dos espaços não deverá estar nem à mercê de uma uniformidade de critérios que 

ignore as razões particulares dos valores inerentes a edifícios e sítios específicos, nem 

poderá resultar de uma isenção de critérios em que o valor atribuído substitui o valor 

real. Lembrar o passado é crucial para o nosso sentido de identidade: saber o que 

fomos confirma o que somos. A continuidade própria depende absolutamente da 

memória. 

[CARVALHO, Conceição, in NEVES, Victor, 1999, p.14] 



114 
 

 

A sede do concelho é elevada a Vila em 1863, onde por esta altura faziam 

ainda parte do construído pouco mais que o Mosteiro e uns quantos edifícios na 

sua envolvente [cf. MOREIRA, Álvaro, 2013, p. 266]. A alteração do traçado da estrada 

que liga Porto a Guimarães, fazendo-se passar pelo centro da Vila, marcou o 

aglomerado urbano conforme o conhecemos hoje [cf. Ibid., p. 267]. A vila de Santo 

Tirso, desenvolveu-se, a partir do Mosteiro Beneditino, em direção a Sul, dando 

origem a uma extensa rua ladeada por construções maioritariamente do séc. XIX 

[cf. Ibid., p. 269], onde se concentrava o comércio local e os serviços [cf. Ibid, p. 270]. À 

posteriori, a construção da ponte sobre o Rio Ave, em 1882, possibilitou a sua 

expansão para o outro lado da margem em direção a Vila Nova de Famalicão [cf. 

Ibid., p. 269].  

Em 1934, é implementado um Decreto-Lei, onde é estabelecida a 

obrigatoriedade de execução de um plano Geral de Urbanização a todas as 

povoações com mais de 2500 habitantes. Os responsáveis locais colocam o 

Arquiteto Rogério de Azevedo à consideração do governo para a sua execução, 

que depois de aceite torna-se dirigente dos serviços técnicos e responsável pela 

execução do plano. O ante-projeto de urbanização, é apresentado em 1944 [cf. 

MOREIRA, Álvaro, 2013, p. 276]. 

Figura 24 - Mosteiro Beneditino [Fonte: do autor, 2018]. 
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Rogério de Azevedo propõe aqui um novo eixo perpendicular ao já 

existente no sentido nascente-poente, onde num dos seus limites encontramos o 

Paços do Concelho e no outro o Mercado Municipal. De notar a preocupação do 

Arquitecto na definição de arruamentos, através de vias largas, com o objectivo 

claro de facilitar a circulação automóvel, e ainda privilegiar a vista sobre o Monte 

de Assunção, a partir deste novo eixo [cf. MOREIRA, Álvaro,2013, p.276]. Esta solução veio 

a ser concretizada anos mais tarde, de acordo com as intenções expostas neste 

ante-projeto, enquanto outras propostas ficaram por concretizar27, isto porque o 

ante-projeto sai reprovado28 .Perante um processo que se arrastou até 1947, a 

Câmara Municipal de Santo Tirso é obrigada a convidar um urbanista de modo a 

                                                 
27 O anteprojeto propunha zonas comerciais e industriais, onde se previa a construção de um teatro e 

balneário próximo ao hospital, já construído na altura. O teatro estava previsto localizar-se onde fica atualmente 

o Tribunal, e o balneário logo atrás deste. Junto à margem do rio era proposta também um campo de jogos e 

uma piscina servidos por uma área de estacionamento [MOREIRA, Álvaro,2013, p. 280]. 

28 O anteprojeto foi enviado à Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais em Agosto de 1945 

para aprovação. Aprovação essa desfavorável argumentando que o mesmo não estaria bem instruído e 

necessitava de correção [Idem, p. 278]. 

Figura 25 - Ante-Projeto para o Plano de Urbanização de Santo Tirso da autoria de Rogério de 

Azevedo, em 1943 [Fonte: MOREIRA, Álvaro,2013]. 
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dar seguimento ao ante-projeto29. Desta vez, assinado por Miguel Rezende, 

Engenheiro dos Serviços de Urbanização da Câmara Municipal do Porto, o 

anteplano de urbanização da vila de Santo Tirso vê-se concretizado, e submetido 

ao parecer do Conselho Superior das Obras Públicas em 1950 [cf. Ibid., p. 280]. 

O ante-plano de urbanização de Santo Tirso refere que a Vila possuía à data 

4097 habitantes e caracteriza a mesma como um ‘centro produtor agrícola e 

industrial’30 [cf. Ibid., p. 282]. Faziam já parte do construído, nesta data, o centro 

administrativo da cidade, a Câmara Municipal, que funcionava numa das alas do 

Mosteiro Beneditino, a Cadeia, o Tribunal, , a Tesouraria e Secretaria das Finanças, 

os CTT, com a mesma localização que ainda hoje mantem, o Mercado Municipal, 

a Caixa Geral de Depósitos, a GNR, o Matadouro e o Cemitério [cf. Ibid., p. 282].  

A par disso, o ante-plano de urbanização veio propor novas áreas 

residenciais, possibilitando a construção de novas moradias, tendo em 

consideração a construção de casas de renda económica, e uma zona de 

expansão habitacional. As zonas mistas, de onde fazem parte as funções 

residenciais, comerciais e de serviços, são propostas na continuidade das suas ruas 

e praças centrais. Este plano concentra-se na valorização das condições 

paisagísticas da Vila, a favor do Vale do Ave e do Monte de Assunção [cf. Ibid., p. 

287].   

A zona industrial é proposta a Norte, interligada à vila, propondo 

arruamentos novos e melhorias nos já existentes. Para evitar um grande fluxo de 

tráfego no centro da vila, o anteplano propõe a criação da variante EN105, a 

Nascente da Vila [cf. Ibid., p.287]. Este ante- Plano propõe ainda a construção de 

uma série de equipamentos e serviços públicos, à parte dos já referidos, que, como 

podemos constatar actualmente, ora foram construídos em localizações 

diferentes ao da proposta, ora nem sequer se chegaram a ver construir [cf. Ibid., p. 

290]. 

                                                 
29 Visto a falta de rapidez de resposta do arquiteto Rogério de Azevedo, perante as diligências da 

Câmara Municipal, que se revelaram sem efeito [Idem, p. 280]. 
30 A sua população distribuía-se principalmente por esses sectores de atividade, tendo também o 

comércio e o artesanato a sua relevância. Eram dedicados à atividade agrícola e florestal uma área de 2000 

hectares, sendo que, 500 diziam respeito à agricultura e os restantes à produção florestal, apesar do decréscimo 

da população dedicada a este sector. No que toca à indústria, a vila de Santo Tirso dedicava-se ao têxtil, à 

fundição, serração de madeiras, à moagem, confeitaria, gráfica e mobiliário [cf. MOREIRA, Álvaro,2013, p. 282]. 



 

117 
 

 

Figura 26 - Planta de Urbanização integrada ao Ante- Plano de urbanização de Santo Tirso, em 1949 

[Fonte: MOREIRA, Álvaro, 2013]. 
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Figura 27 - Plantas Comparativas [Fonte: MOREIRA, Álvaro, 2013]. 

As figuras comparativas permitem-nos perceber a evolução do construído 

entre 1920 e 2013. A Vila desenvolve-se, como vimos anteriormente, tendo como 

génese o Mosteiro Beneditino, através da estrada que liga Porto a Guimarães 

rasgando o centro da Vila, e definindo o primeiro eixo principal. É perceptível o 

início do desenvolvimento urbano nas envolventes das principais indústrias 

presentes na cidade, a ‘Fábrica do Arco Têxteis’, e a ‘Fábrica de Fiação e Tecidos 

de Santo Thyrso’.  

É necessário ter em consideração que os anos 50 tiveram uma enorme 

importância ao nível de investimento público e privado. As duas unidades fabris a 

operar em Santo Tirso, leia-se, a ‘Fábrica do Arco Têxtil’ e a ‘Fábrica de Fiação e 

tecidos de Santo Thyrso’, abrem-se nesta altura ao mercado externo, influenciando 

o desenvolvimento industrial na cidade, que consequentemente levaram à 

densificação do sector terciário [cf. MOREIRA, Álvaro,2013, p.291].  

Observamos no período de tempo entre 1943-1949, onde já consta o 

Mercado Municipal e os arruamentos envolventes, um despoletar no 

desenvolvimento da ainda Vila, em direcção a Poente. O Mercado Municipal 

deixa de estar isolado numa ponta da cidade e passa a assumir-se como um 

equipamento central, através da continuidade desse mesmo eixo a poente, com 

a construção de um novo arruamento em confronto com o ante-plano.  

A construção na década de 50 e 60 dos principais edifícios públicos em 

Santo Tirso fizeram-se acontecer numa altura em que a construção de obras 

públicas era realizada com recurso a um orçamento municipal escasso [cf. MOREIRA, 

Álvaro,2013, p. 296].  

1920-1943 1943-1949 1949-1967 
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Figura 28 - Plantas Comparativas [Fonte: MOREIRA, Álvaro,2013]. 

Contudo, de acordo com Álvaro Moreira [2013, p. 296], estas obras denotam 

uma perspectiva desenvolvimentista, na qual o bom desempenho viário se 

sobrepõe ao valor patrimonial dos imóveis envolvidos e à harmonia do desenho 

urbano. É nesta altura que a construção se densifica. A cidade cresce gerando 

maior quantidade de produção de solo urbano, desde arruamentos a edificado, 

em especial nos quarteirões habitacionais perto das áreas industriais. 

Após a Revolução, em 1974, como resultado de leis anteriores31 e um 

aumento da experiência no exercício do poder local, surgiu a publicação de uma 

nova lei32 que atribuía às Câmaras Municipais a competência de elaborar e 

executar os seus próprios instrumentos de planeamento. Contudo, o poder local, 

não apresentava legitimidade no exercício de funções, em evidência pelos erros 

urbanísticos cometidos [cf. MOREIRA, Álvaro, 2013, p. 303].  A falta de instrumentos de 

planeamento resultava em aprovações casuais, causando descontinuidades no 

tecido e uma estrutura viária incompleta e desarticulada. É, apenas em 1983, com 

a tomada de posse de um novo executivo Camarário, que a Câmara Municipal 

revela uma nova visão, reorganizando-se, procurando adquirir competências 

técnicas para uma melhor gestão do território. Os serviços de planeamento 

urbanístico e gestão urbanística organizam-se pela primeira vez em 1984, tendo 

como primeiro objetivo a elaboração do PDM33 [cf. Ibid., p. 305]. 

                                                 
31 Lei das Autarquias, Lei 79/77, de 25 de Outubro e lei das Finanças Locais, Lei I/79 de 2 de Janeiro. 

32 Decreto-Lei nº 100/84, de 29 de Março. 

33 O PDM aparece pela primeira vez no quadro legislativo nacional na publicação da Lei nº79/77, de 25 

de Outubro, e efetivou-se com o Decreto-Lei nº 208/82, de 26 de Maio. 

 

1967-1979 1979-1999 1999-2013 
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Figura 29 - Planta de localização [Fonte: do autor, 2017]. 
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Figura 30 - Parque Urbano da Rabada e Parque Urbano Ribeira do Matadouro [Fonte: do autor, 2017]. 

A cidade é abraçada por um manto verde, denso, de carácter florestal e 

agrícola que se estende até alcançar o tecido urbano. Na periferia encontramos 

o Parque urbano da Rabada e o Parque urbano Ribeira do Matadouro, palcos de 

novas dinâmicas sociais desde que foram inaugurados. 

 

Não imagino o inicio de uma nova tarefa de projectar sem que antes de 

mais me sinta impelido a um aturado trabalho de reflexão profunda sobre o sítio ou 

se quisermos o território no sentido « Gregottiano» do termo, para que a observação 

e aproximação me transporte a um estado de identificação já no domínio da 

paixão, momento em que entendo ter alcançado o lugar.  

[FERNANDES, Alexandre in NEVES, Victor, 2001, p.12] 

 

    

     

Figura 31 - Levantamento fotográfico do verde urbano da cidade [Fonte: do autor, 2017]. 
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Atualmente, o conjunto apresenta um equilíbrio entre construído e não 

construído, com maior densidade nos dois principais eixos da cidade, face ao 

restante tecido urbano.  

No seguimento do maior interesse pelas melhorias do já contruído, não 

escaparam também ao olhar atento da estrutura responsável os espaços vazios. 

Esses espaços caracterizam aquilo que é a cidade. Vários momentos, que sugerem 

e proporcionam novas vivências. Praças, parques e verde urbano em constante 

requalificação de forma a proporcionar melhorias não só na imagem da cidade, 

como na qualidade e prioridade do pedestre. 

No centro da cidade observamos a continuidade do verde, desta vez 

urbano qualificado, que invade o espaço público criando espaços de lazer e 

vários momentos na cidade. Durante o percurso pela cidade esses momentos 

evidenciam a ligação da cidade às artes, através de várias obras escultóricas. 

O ‘largo da feira’, por sua vez, foi projectado e construído a par do Mercado 

Municipal com o objectivo de servir de recinto às funções de Feira e Horto 

Municipal, visto estas, estarem a funcionar em terrenos acanhadíssimos e sem 

quaisquer condições higiénicas, como é descrito na Memória descritiva e 

Justificativa do projecto [Arquivo Histórico Municipal de Santo Tirso].  

De momento o espaço mantém a função de recinto à Feira semanal, sendo 

que nos restantes dias funciona como parque de estacionamento gratuito, 

solucionando a falta de oferta neste campo. Os pavimentos apresentam-se em 

mau estado de conservação, bem como o pouco mobiliário que ali existe, 

praticamente sem utilidade como nos foi possível observar. 

 

   

Figura 32 - 'Largo da Feira' como Parque/ Feira Semanal [Fonte: do autor, 2017]. 
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A concentração de um costume ou de atividades especiais numa rua pode 

conceder-lhe um lugar predominante na mente do observador. 

[LYNCH, Kevin, 1960, p.61] 

 

 

Figura 33 - Perfil longitudinal da Rua S. João de Deus [Fonte: do autor, 2017]. 

 

Figura 34 - Perfil longitudinal da Rua Profº Dº António Carneiro Pacheco [Fonte: do autor, 2017]. 

 

Figura 35 - Perfil longitudinal da Rua S. João de Brito [Fonte: do autor, 2017]. 

 

 

Figura 36 - Perfil longitudinal da Avenida de Sousa Cruz [Fonte: do autor, 2017]. 
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3.3 Diagnóstico  

Análise história  

O Mercado Municipal de Santo Tirso, implantado no ‘Largo da Feira’como 

os locais lhe chamam, foi projetado por Rogério de Azevedo, a pedido da Câmara 

Municipal de Santo Tirso em 1943. Não se sabe precisar com exatidão a data da 

construção do Mercado Municipal, sabe-se apenas que em 1949 ele já estava 

construído e identificado no anteplano de urbanização da cidade. Na década 

de 90 foi sujeito a obras de remodelação, tendo como autor de projeto o arquiteto 

Aníbal Caldas. Este projeto de remodelação manteve as características 

fundamentais do edifício, debruçando-se apenas na melhoria das condições de 

uso do objeto [MOREIRA, Álvaro,2013, p.283]. 

 

Figura 37 - Planta de Plano restrito [Fonte: do autor, 2017].  0           15          30                    45 m   
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Análise material 

 

A análise material do objecto divide-se em duas subcategorias, a análise 

Geométrico-formal e a análise Fisico-construtiva. A análise Geométrica- formal diz 

respeito a um levantamento do existente de forma a estudar a organização dos 

espaços e sua geometria. A análise Físico-construtiva, por sua vez, salienta o estudo 

construtivo do edifício e o estado físico dos materiais que o constituem.  

O ‘Largo da Feira’ apresenta uma diferença de cota em relação à Avenida 

Sousa Cruz (fig. 34). É a partir desta rua que se dá o acesso principal ao piso 1 do 

Mercado Municipal. O Edificio apresenta uma estrutura que sugere um carácter 

ou inspiração de uma arquitectura românica. Podemos facilmente identificar essa 

relação através da disposição dos espaços de acordo com o nártex, onde é o 

acesso principal no piso 1, as naves laterais, a nave central, o transepto, a abside, 

e o deambulatório. 

 

 Figura 38 - Levantamento Fotográfico do Mercado Municipal de Santo Tirso [Fonte: do autor, 2017]. 

 

 

Figura 39 - Plantas de Pisos [Fonte: do autor, 2017].  0           10          20                    30 m   

Piso 0 Piso 1 Cobertura 
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Figura 40 - Alçado Norte [Fonte: do autor, 2017]. 

 

 

 

 

Figura 41 - Alçado Sul [Fonte: do autor, 2017]. 

 

 

 

Figura 42 - Alçado Nascente [Fonte: do autor, 2017].  

 

                                                           

 

Figura 43 - Alçado Poente [Fonte: do autor, 2017].                                             
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As próprias formas assemelham-se a uma arquitectura de carácter religioso 

através das torres e pátios, como se se tratassem de Claustros, pelo que assumimos 

uma referência ao Mosteiro Beneditino de São Bento, um edifício de enorme 

importância para a cidade, como vimos anteriormente.  

As torres com relação para a Avenida Sousa Cruz apenas têm acesso a 

partir do exterior. O restante piso mantém uma relação para o interior onde os 

espaços se organizam em relação ao pátio. O mesmo acontece no piso 0, com 

acesso a partir das duas laterais, no espaço que diz respeito ao transepto, 

permitindo apenas o acesso ao pátio e respectivas bancas e ao piso 1. No geral o 

edifício dispoem-se de fora para dentro, sem qualquer relação para o exterior. 

Apenas o piso 0 correspondente ao deambulatório procura essa relação, através 

da estensão do seu uso ao exterior. 

 

Figura 44 - Corte A-A` [Fonte: do autor, 2017].                                     

 

 

Figura 45 - Corte B-B` [Fonte: do autor,2017].          

 

             

 

Figura 46 - Corte C-C` [Fonte: do autor,2017].  
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Figura 47 - Esquema construtivo [Fonte: do autor, 2017].  

0                          1                       2 m   
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O Mercado Municipal de Santo Tirso caracteriza-se por uma estrutura em 

Betão apoiada em pilares e paredes em alvenaria de pedra. Contudo, supomos 

que o Betão da cobertura foi introduzido posteriormente, aquando à intervenção 

a que o objeto foi sujeito, na década de 90, como foi referido anteriormente. Isto 

não só pela existência de elementos físicos que o sugerem, como pela análise dos 

elementos desenhados do projeto original de Rogério de Azevedo consultado em 

arquivo municipal. As paredes de fachada no exterior são rebocadas e pintadas 

à cor branca com embasamento pelo exterior em pedra de cantaria regular, e 

pelo interior por um revestimento em ladrilho cerâmico. O pavimento caracteriza-

se pelo revestimento cerâmico antiderrapante em todo o edifício à exceção do 

pátio onde é utilizado o cubo granítico. No que diz respeito aos tetos, são todos 

rebocados e pintados à cor branca, com excepção do piso 1, nas naves laterais, 

onde foram aplicados os tetos falsos. De salientar na zona referente ao 

deambulatório as asnas da estrutura deixadas à vista nos dois pisos.  

O objeto apresenta no geral um estado de conservação razoável. Este 

estado tem influência no desempenho funcional e salubridade do espaço. Deve-

se principalmente à falta de manutenção e consequente estado obsoleto do 

mesmo. No exterior, observamos em algumas zonas a deterioração dos 

revestimentos e alguma fissuração, sendo mais constante a observação de 

manchas de humidade. Na cobertura observamos ainda o envelhecimento das 

telhas e respetiva presença orgânica. De destacar também o envelhecimento dos 

materiais utilizados nas guarnições de portas e janelas. No interior observamos 

patologias semelhantes. Desde a deterioração dos revestimentos, manchas de 

humidade, o envelhecimento dos materiais e várias patologias físicas como 

fendilhação, e fissuração. 

   

Figura 48 - Levantamento fotográfico interior [Fonte: do autor, 2017]. 
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Figura 49 - Registo de Patologias [Fonte: do autor, 2017]. 
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Análise sociológica 

O Mercado Municipal caracteriza-se no geral, pelo estado obsoleto em que 

se encontra. Observamos, em diferentes dias da semana, um conjunto de espaços 

para aluguer a comerciantes, que na realidade não estão ocupados, e vários 

outros espaços usados para arrumação.  

Os comerciantes que por ali ainda sobrevivem, afirmam não compensar o 

arrendamento do espaço, e que muitos deles decidiram abandonar o local para 

arrendar o espaço no exterior em dia de Feira Semanal. O fluxo pelo interior do 

mercado é muito pouco e essa razão motiva essa reação por parte dos 

comerciantes. No piso superior funciona apenas uma banca de Peixe, uma 

frutaria, uma banca de doces, e uma cafetaria voltados para o pátio, com muita 

pouca afluência. Uma das quatro torres funciona também como serviços da 

instituição do ASAS. Os restantes espaços vão servindo de armazém e arrumos, ou 

deixados sem qualquer ocupação.  

O facto do Mercado se organizar em torno de um pátio interior volta estes 

espaços para dentro, dificultando a sua relação com o exterior. No piso inferior 

funciona diariamente um talho, um café, um Horto, e um Bar, entre uma pequena 

banca de venda de peixe a funcionar apenas no dia de feira semanal. Nos 

restantes dias, este piso revela apenas ser um espaço com a função de passagem. 

 

 

Figura 50 - Registo de usos [Fonte: do autor, 2017].
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Figura 51 - Diagrama funcional [Fonte: do autor, 2017]. 

 

3.4 Reflexão 

Avaliação do objecto 

Em continuidade com o processo de Intervenção, constituiu necessidade 

uma reflexão sobre o que foi analisado anteriormente de modo a fazer avaliar o 

objeto, o seu interesse e estado físico. Tal reflexão permite a definição da ação de 

intervenção a levar a cabo bem como a proposta de uso e estratégia com base 

nas nossas expectativas de futuro. 
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Como verificamos, o Mercado é um marco importante da história e 

evolução da cidade de Santo Tirso, com referência ao período moderno, embora, 

a nível funcional, há muito que deixou de se relacionar com as formas de vida da 

sociedade atual e local. Como consequência, encontra-se hoje num estado de 

abandono e de clara falta de manutenção. O edifício representa um modelo de 

tipologia comercial do período moderno, tornando-o também representativo de 

valores não só da própria história como da própria identidade de Santo Tirso 

através de valores artísticos, arquitectónicos, de memória, e tradição. Como tal o 

edifício é classificado como imóvel de interesse municipal.  

Assim sendo, a proposta tem como acção de intervenção a reabilitação 

média, de forma a garantir a continuidade física do objecto ao mesmo tempo que 

valoriza o edifício existente e preserva a sua autenticidade. Para isso, a proposta 

visa implementar novas funções estabelecendo relação com a cidade e a 

comunidade local, à parte da reorganiazação dos espaços com a função de 

mercado, de forma a criar um modelo ao encontro de outros, aqui tidos como 

casos de referência. 

 

Prognóstico 

Esta reflexão parte também de uma primeira abordagem sobre as 

expectativas de futuro -formais, intencionais, significativas e culturais- [cf. MÚJICA, 

Ignacio, 1988, p.88], para o lugar e edifício alvo da proposta, fazendo relação entre a 

sua análise, respectiva caracterização e a acção adoptada. A análise, em 

confronto com a nossa expectativa de futuro valida o ensaio formal ao mesmo 

tempo que define as novas sugestões de uso e possibilidades de vida [cf. Ibid., 1988, 

p.88]. 

As soluções formais refletem-se mediante pretensões analógicas, icónicas 

pragmáticas e canónicas. Conforme o primeiro, a proposta pretende fazer valer a 

relação entre o que é proposto e a pré-existencia, bem como estabelecer essa 

mesma analogia para com o lugar, e modelos de tipologias contemporâneas de 

referência. Da mesma forma e relativamente ao segundo ponto, ela pretende 

traduzir-se num marco da cidade, um lugar e espaço que volte a revelar o papel 

importante na dinâmica social e económica do mercado na cidade. Por outro 

lado, pragmático, através de um modelo eficaz, sendo importantíssimo uma 
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correta análise e caracterização para que a proposta de novo uso se reveja na 

prática. Por último, mas não menos importante, a proposta pretende servir e 

respeitar os cânones do pré-existente, onde uma vez mais se realça a importância 

da análise do objeto. 

A nível intencional a proposta pretende vincar uma maior relação do 

edifício ao exterior, alterando dessa forma a relação e o ‘habitar’ desses mesmos 

espaços, que estabelecem de momento uma relação fechada para com o 

mesmo. Parte também dessa intenção tornar o espaço onde este se insere numa 

extensão do próprio, estabelecendo relação com o lugar e proporcionando 

dinâmicas urbanas idênticas às que assistimos nas suas principais ruas, praças e 

parques. Pretende-se ainda, manter e preservar num ato de consciência e 

valorização arquitetónica e patrimonial, os valores significativos e culturais do 

objeto. 

 

Aparecem assim novas sugestões de uso, de possibilidades de vida, que temos 

de aplicar em novos ensaios formais… 

[MÚJICA, Ignácio, 1988, p. 88] 

 

Com base na análise e respectiva caracterização da cidade definimos a 

integração de novas funções ao objecto arquitetónico, de forma a que estas 

estabelecessem relação com a população local e actual. Trata-se de articular ao 

modelo de Mercado tradicional, um pólo cultural de carácter artístico, ao 

encontro do que vimos na caracterização da cidade. Fazem parte desse pólo 

uma zona expositiva e uma zona educativa através de um laboratório de criação 

ligado às várias formas de arte. Estas funções procuram trazer novas dinâmicas ao 

espaço, contudo pretende-se que todos os espaços sejam possíveis de 

adaptação futura caso necessário. Os espaços pretendem-se multifuncionais de 

forma a possibilitarem futuras novas adaptações funcionais ou mesmo 

adaptações temporárias. A proposta objectiva também manter o espaço 

dedicado ao ‘mercado tradicional’, mas desta feita, de acordo com um novo 

conceito, reorganizado ao encontro de novos modelos tidos como refêrencia e 

como consequência de novas formas de viver e comprar da sociedade. 
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Figura 52 - Esquema Síntese da Estratégia adoptada [Fonte: do autor, 2017]. 

 

A proposta de intervenção pretende adquir novas valências e dinâmicas 

através de uma reinterpretação do modelo tradicional do mercado, capaz de se 

relacionar com a sociedade atual e local, através da Reabilitação do Mercado 

Municipal e sua envolvente, respeitando princípios de coerência arquitetónica, 

unidade, autenticidade, novidade e uso, harmonia do conjunto, reversibilidade, 

memória e identidade. A estratégia estipula a valorização patrimonial do objeto, 

a revitalização do espaço envolvente, o estímulo e incentivo a uma maior 

dinâmica social, e a melhoria das condições de acessibilidade. Para cada um dos 

respectivos eixos estratégicos, enumeramos objetivos e ações a levar a cabo, que 

resultam na forma ‘ensonãda’ a que se refere Ignacio Araújo Mújica [1988, p. 88]. 

 

 

Figura 53 - Esboço de primeiras intenções formais [Fonte: do autor, 2017]. 
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3.5 Elaboração da Informação 

Pretende-se aqui estabelecer relação entre os condicionalismos e requesitos 

daquilo que pretendemos satisfazer [MÚJICA, Ignácio, 1988, p. 90]. Esta fase subdivide-

se em três outras. Uma primeira fase onde estudamos os objectivos que 

pretendemos alcançar enumerando os princípios e valores qualitativos que lhe 

estão inerentes, uma segunda fase onde relacionamos a influência das 

condicionantes nos objectivos parciais e de conjunto [Ibid., p.91], e a terceira fase, 

onde referimos os requesitos para satisfazer as exigências que os condicionalismos 

nos sugerem de modo a fazer cumprir os objectivos propostos [Ibid., pp. 93-94].  

Os objectivos e metas propostos assumem a valorização do preexistente, 

respeitando a traça original do edifício e respectivos elementos, a harmonia do 

conjunto, a sua reorganização funcional, adaptando as funções propostas à 

estrutura do edifício, e respectiva requalificação urbanística da área envolvente. 

As acções levadas a cabo têm como propósito satisfazer os objectivos indicados 

ao encontro dos requesitos necessários como resposta aos condicionalismos a que 

está sujeito. Quanto ao objecto a intervir, enumeramos como condicionantes: o 

elemento do piso superior da fachada Poente, e a força/tensão que ele exerce 

sobre o conjunto; as proporções, ritmos e escalas que definem a unidade do 

conjunto; a estrutura formal, em que a nave central assume um importante papel 

na definição do carácter do edifício; a orientação e posicionamento do acesso 

vertical que conduz o usuário para o pátio do piso inferior, desconectando os 

espaços; o confronto entre a estrutura e o programa proposto; e o carácter 

intimista do mercado. Em relação à envolvente, o ‘largo da feira’ enumera-se: o 

desiquilibrio e tensão de massas no momento de acesso à cota do mesmo pela 

zona Nascente; a importância das actividades relacionadas com o dia de Feira 

Semanal; a necessidade visível nos restantes dias de aparcamento, que 

consequentemente tem influência directa nos valores qualitativos e ambientais do 

espaço. O ‘largo da feira’ exige um espaço capaz de receber a feira semanal ao 

mesmo tempo que serve como extensão do próprio edifício do Mercado, 

estabelecendo relação com o mesmo, servindo de palco a novas possíveis 

dinâmicas e programas. Dessa forma um dos requisitos passa por implementar 

estruturas equipamento e mobiliário urbano capazes de receber as actividades de 

feira no exterior ao mesmo tempo que podem servir outros fins, de qualquer 

âmbito, exposições, actividades desportivas, eventos, ou mesmo apenas espaço 
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de repouso, paragem e contemplação. Outro requisito, de forma a abolir o seu 

uso enquanto estacionamento, é, propôr uma alternativa subterrânea. Desta 

forma garantimos o aparcamento sem põr em causa o ambiente do lugar.  Por 

último eliminar a tensão entre a diferença de cotas a nascente, proporcionando 

maior harmonia na transição entre os dois níveis. Quanto ao objecto alvo de 

intervenção, definimos como requisitos: a recuperação das fachadas e elementos 

que a constituem de acordo com pricipios de memória e autenticidade, como 

respeito pelo objecto; a necessidade de diminuir a tensão do elemento do piso 1, 

referido como condicionante, de acordo com princípios de coerência 

arquitectónica, unidade e reversibilidade, através da proposta de uma adição;  a 

definição de um novo acesso entre pisos capaz de garantir continuidade e fluidez 

de um piso para outro entre diferentes funções; a reorganização dos espaços 

comerciais e adaptação das novas funções culturais através de valores de 

identitários, de novidade e uso; a recuperação e integração dos elementos 

arquitectónicos na nave central; utilização dos pátios como eixos principais na 

definição dos espaços a que correspondem; e relação com exterior, que neste 

momento não têm. 

 

Figura 54 - Esquisso do esquema de condicinantes do objecto [Fonte: do autor, 2017]. 
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Figura 55 - Esquema de exigências sugeridas [Fonte: do autor, 2017]. 

 

3.6 Ordenação do Programa 

Para a correcta ordenação do programa também como definidor de 

formas, abordaremos três possíveis vias, os ‘aspectos racionais do desenho’, ‘usos 

e tempos de uso’, e ainda através da ‘ideia dominante’ de acordo com o que 

refere, Ignácio Mújica [1988, p. 95]. 

Os aspectos racionais do desenho estudam a estrutura interna a partir das 

suas funções [Ibid., p. 95]. Classificamos esses mesmos espaços através da definição 

dos espaços serventes e espaços servidos, e dos diferentes locais que configuram 

e definem o programa através de conjuntos e subconjuntos. Organizamos os 

espaços de acordo com quatro conjuntos, como verificamos na figura indicada 

(fig.56). No piso inferior, o laboratório e o mercado, enquanto que, no piso superior, 

o espaço social e o espaço expositivo. Os espaços organizam-se mantendo um 

princípio de respeito e coerência para com a estrutura preexistente. Os espaços 

de laboratório distribuem-se pelas naves laterais, mantendo a sua relação com o 

pátio central, um espaço de circulação e estar, com acesso também ao espaço 

de apoio, onde ficará o armazém e instalações sanitárias (A3). O espaço onde se 

situa o transepto será o espaço de circulação e acesso a ambos os conjuntos assim 

como ao piso superior. O mercado por sua vez será um espaço aberto, amplo, 

com várias bancas e espaços com lugares sentados de forma a proporcionar uma 

outra relação entre o cliente e o vendedor. O mesmo se pretende no piso superior 

referente ao expaço expositivo, onde a partir da recepção seremos 

encaminhados para várias soluções de percurso. Relativamente ao espaço social, 

de igual modo que no piso inferior, temos a zona comercial com possibilidade de 

servir o pequeno comécio nas naves laterais (C4), e os espaços dedicados aos 

serviços de apoio ao lobby (C3), na nave central como uma cafetaria (C1) e um bar 

(C2). 
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Figura 56 - Esquema de conjuntos e subconjuntos [Fonte: do autor, 2017]. 

 

Piso 0                                                                                      Piso 1 

 

Figura 57 - Organigrama Funcional [Fonte: do autor, 2017]. 

O organigrama funcional, sugerido através do estudo dos aspectos racionais 

mencionados anteriormente, ajudam a definir a importância de cada espaço e 

como cada qual pode ser vivido, que por sua vez permite elaborar o esquema 

intencional, onde se define as intenções de cada espaço.  

Piso 0 
A-Laboratóriode Artes  
1 Pátio 
2 Laboratórios 
3 Apoio e serviço 
 
B- Mercado 
1 Espaço plurifuncional 
 
Piso 1  
C- Espaço Social  
1 Cafetaria 
2 Bar 
3 Foyer 
4 Lojas 
 
D- Centro expositivo 
1 Recepção/ Adm 
2 Espaço Expositivo 

Piso 0                                                     Piso 1 
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Piso 0                                                                                       Piso 1 

  

Figura 58 - Esquisso do esquema intencional [Fonte: do autor, 2017]. 

 

Os espaços dedicados aos acessos verticais ao encontro dos eixos dominantes 

permitem um posicionamento que possibilita a continuidade do uso público, e a 

relação entre as diferentes categorias, espaço social – centro expositivo, 

llaboratório- mercado. No piso superior pretende-se a relação do bar e cafetaria 

com o exterior e interior prolongando o espaço através de esplanadas, tanto para 

a rua, como no interior do mercado no espaço que apelidámos de ‘lobby’ ou 

‘foyer’. Este espaço de carácter público por sua vez estabelece relação com as 

lojas, e o pátio do piso inferior. Os espaços dedicados às lojas no piso superior 

correspondente às naves laterais pretendem ser adaptáveis, através de portadas 

que permitem a sua deslocação e rebatimento, fazendo com que estes espaços 

se possam adaptar às necessidades. Ainda no piso superior o espaço referente ao 

centro expositivo garante duas salas de exposições e um auditório, esse auditório 

é definido pela geometria da estrutura, independente às salas de exposição. As 

salas expositivas apresentam várias possibilidades de percurso através da relação 

entre ambas. A sala expositiva exterior mantem também uma relação com o 

exterior através de uma vista panorâmica para com a envolvente. Quanto ao piso 
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inferior é também intenção do espaço destinado ao mercado a relação com o 

exterior de forma a proporcionar a extensão do mesmo através de esplanadas. 

Organiza-se através de um espaço aberto, para melhor relação entre cliente e 

expositores. Já os laboratórios organizam-se em torno do pátio, mas também com 

relação para o exterior, possibilitando também a transição e extensão das 

actividades para o exterior. 

 

3.7 Proposta Definitiva 

Telas Finais 

A proposta pretende dar resposta a um programa cultural e educativo com 

ligação às artes a que a análise e caracterização da cidade conduziram. O 

Mercado Municipal enquanto objecto de carácter histórico e artístico, em estado 

obsoleto, denuncia a urgência da sua preservação e valorização, justificando 

assim a sua adaptação funcional, conduzindo-o a uma dinâmica relacionada 

com a sociedade atual e local. A proposta objectiva a relação do objeto a intervir 

com o lugar onde se insere, a par da sua valorização, reorganização e 

adaptação. Para tal propõe-se uma reabilitação média do objecto em estudo. 

As ferramentas usadas anteriormente permitiram a aproximação à proposta 

de modelo definitivo.

 

Figura 59 - Maqueta virtual do modelo definitivo [Fonte: do autor, 2017]. 
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Figura 69 - Corte Construtivo da Proposta [Fonte: do autor, 2017].  

0                          1                       2 m   
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Memória Descritiva e Justificativa  

 

 A proposta procura enquadrar valores de unidade, entre o proposto e existente, ao 

encontro de novas expectativas de uso. De acordo com a análise e diagnóstico, propomos 

a transformação do edifício, num espaço dedicado às artes, mas mantendo a função de 

mercado. Essa mesma adaptação funcional do espaço distingue-se em quatro zonas: o 

lobby, e o centro expositivo ao nível do piso superior; o mercado, e as oficinas de trabalho 

no piso inferior. A organização do programa consiste no cuidado propósito de continuidade 

entre espaço publico e espaço privado. A sua estrutura original foi mantida e respeitada, 

mantendo dessa forma o pátio em destaque, que se relaciona com os dois pisos, como se 

tratasse do coração de todo o conjunto.  

 O mercado encontra-se no piso inferior estabelecendo relação com a praça, 

possibilitando a sua extensão para o exterior. Esta zona organiza-se através de bancas nas 

extremidades e de forma solta no centro destinado à venda de produtos e consumo. Aqui 

propomos também uma zona de mesas e lugares sentados, para que os usuários possam ter 

as suas refeições. Procurámos conciliar o ‘mercado tradicional’, e seus produtos, aos novos 

modos de vida da sociedade actual.   

 A zona das oficinas, de carácter privado, procuram servir a comunidade local 

através de espaços de trabalho e educação. As salas organizam-se à volta do pátio central, 

alterando o diálogo anterior do edifício, e possibilitando o seu contacto com o exterior. 

  O lobby com acesso a partir da avenida Sousa Cruz procura servir o usuário de um 

espaço de pausa, com lugares sentados, apoiado pelo Bar, cafetaria e lojas dispostas nas 

naves laterais. O bar e cafetaria procuram uma nova relação não só com o lobby como 

com o exterior. Já as lojas das naves laterais ambicionam a possibilidade de futuras 

adaptações, através de painéis que permitem a transformação dos espaços dedicados às 

mesmas. Desta forma pretende-se adaptar os espaços às necessidades multifuncionais que 

o espaço possa receber. No mesmo piso temos as instalações sanitárias que servem as duas 

zonas existentes no piso superior.   

 O centro expositivo, de carácter privado, permite a exposição temporária de artistas 

locais e convidados, ou mesmo como extensão das oficinas. Ele é composto por áreas 

administrativas, de manutenção, um auditório e duas naves expositivas, de onde resulta a 

nossa proposta de adição, que permite uma panorâmica sobre a praça.  

 A adição proposta na ala Oeste do edifício, como 2ª nave do centro expositivo 

procura o diálogo entre o velho e o novo, conectando duas realidades, a construção 

original, e o novo volume, através de princípios de unidade e coerência arquitectónica. 

Apesar da diferença na linguagem arquitectónica, o novo volume respeita os princípios de 

ritmo, escala, e proporções do existente. O fio condutor foi aqui, adicionar um novo volume 

sem comprometer o existente, ao mesmo tempo que garantimos a sua reversibilidade. O 

volume proposto é composto por uma estrutura metálica revestido por painéis de 
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envidraçado procurando dar resposta à condicionante imposta pela camada que a 

antecede, estrutura exisitente, e à força que a mesma dá ao edifício, permitindo através do 

vidro a permeabilidade visual. As láminas em betão, com referência ao Pavilhão Nórdico do 

arquitecto Sverre Fehn, marcam o ritmo, ao mesmo tempo que dialoga de forma distinta 

com o espectador à medida que o mesmo se aproxima. Em relação à envolvente propomos 

a conexão das diferentes cotas entre a Avenida Sousa Cruz e o ‘largo da feira’, abolir a sua 

função de aparcamento, oferecendo uma nova solução subterrânea. Desta forma 

pretende-se uma nova praça onde o Mercado Municipal se distinga. A mesma pretende 

servir de extensão às funções de mercado, como também ser um espaço que os usuários 

possam sentar e contemplar.  

[Memória descritiva e justificativa, do autor, 2017] 

 

    

Figura 70 - Modelo tridimensional [Fonte: do autor, 2017].    
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Conclusão 

 Esta reflexão apresentou-se enquanto oportunidade de abordar a temática 

do Património, a sua respetiva conservação, bem como a evolução do conceito 

do Mercado ‘tradicional’, o seu estado e entendimento atual. A sustentação 

teórica permitiu responder às questões e objectivos levantados anteriormente, de 

forma a possibilitar a fundamentação da proposta de intervenção no Mercado 

Municipal de Santo Tirso. 

O património revela-se como uma herança que nos chega enquanto 

testemunho da história, que, pelo que lhe é intrínseco, recebe uma conotação 

merecedora de protecção e valorização. O significado e os valores atribuídos ao 

objeto determinam a importância e enquadramento enquanto património que, 

por sua vez, uma vez admitido enquanto tal, permite através da sua salvaguarda, 

transmitir valores identitários e uma memória coletiva às gerações futuras. O 

património por si só, tem com ele, características transformadoras que afetam o 

olhar presente e garantem a legitimidade identitária. Definindo-se como um dos 

pilares da identidade cultural, a sua preservação garante a transformação do 

património em testemunho.  

Contudo, quando necessária a intervenção de modo a garantir a sua 

continuidade, devemos ter em conta o necessário esforço pluridisciplinar, de 

forma a proteger os seus valores e garantir a correta fruição às necessidades 

atuais. A conservação integrada define-se de acordo com essa perspectiva, 

tratando-se de uma ação que conjuga as técnicas de restauro com a procura das 

funções adequadas, respeitando o panorama arquitectónico existente 

(proporções, formas, disposição dos volumes, materiais tradicionais). 

É a partir deste termo que surge a definição de reabilitação enquanto 

adaptação de um objeto ou sítio objetivando a sua reutilização e recuperação 

de valores existentes, garantindo dessa forma o benefício futuro dos mesmos, 

como uma hipótese de adaptação das estruturas internas do edifício às 

necessidades e exigências de uso contemporâneas. 

Os Mercados desempenharam desde sempre um importante papel na 

dinâmica económica e social das cidades. Contudo, assistimos, hoje em dia, a 

vários edifícios desta categoria caídos em esquecimento e desuso pela 
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incapacidade de se relacionarem com a forma de estar e viver da sociedade 

atual, apelidada de ‘destradicionalização’ enquanto processo de modernização 

das sociedades ao reinterpretar os anteriores valores, significados e ações. Não é 

inerente ao processo de voltar a estabelecer esta relação a abolição do passado 

da tradição, memória ou a história da cidade, mas sim a adaptação funcional, de 

forma a reconverter os recursos da cidade a elementos de modernização para 

alcançar uma imagem de cidade mais competitiva. O património histórico, o 

passado e a memória da cidade são ingredientes para promover a cidade, 

enquanto objeto de reinvenção do seu significado social e funcional, fazendo com 

que a tradição conduza à inovação. 

A análise, como foi dito e sublinhado durante toda a reflexão, é o meio mais 

capaz de definir os valores essenciais de determinado objeto ou conjunto, e como 

tal revela-se na etapa mais importante de qualquer metodologia em qualquer 

acção de intervenção patrimonial. 

Uma correcta metodologia de intervenção no património permite a 

preservação do objeto, dos seus princípios e valores inerentes, ao mesmo tempo 

que garante e responde às necessidades da sociedade actual. 

O desenvolvimento desta reflexão permitiu-nos um posicionamento sobre o 

tema e uma linha de pensamento capaz de remeter ao nosso caso de estudo. 

Essa reflexão abordada no primeiro capítulo permitiu uma postura quanto às 

referências estudadas e a consequente missão de reabilitar o Mercado Municipal 

de Santo Tirso. Tratando-se de um edifício de carácter histórico e artístico, assim 

como icónico da cidade, característico do Período Moderno Português, pela sua 

peculieriedade formal ou mesmo pelos seus valores de memória, foi apresentada 

uma análise que definiu os seus valores essenciais e permitiu conduzir a acção de 

intervenção/projecto com o objetivo da sua salvaguarda. A proposta partiu dessa 

análise, como solução ao seu estado obsoleto, de verdadeira desconsideração 

pelo objecto. 
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A. Preâmbulo  

 
Esta carta reconhece a Carta Internacional para a Conservação e Restauro dos Monumentos 

e Sítios (Veneza, 1964), a Carta do ICOMOS da Austrália para a Conservação dos Sítios com 
Significado Cultural (Carta de Burra, de 23 de Fevereiro de 1981) e a Carta para a Preservação do 
Património do Québec (Declaração de Deschambault), sem as quais não poderia existir. 

 
Ela reconhece ainda que a gestão saudável do património edificado é uma actividade cultural 

importante; e que a conservação é uma componente essencial do processo de gestão. 
 

B. Enquadramento  
 
A intervenção no âmbito do património edificado pode acontecer a muitos níveis (desde a 

preservação até ao novo desenvolvimento), a muitas escalas (desde elementos construtivos 
individuais até sítios inteiros), e pode ser caracterizada por uma ou mais actividades, variando desde a 
manutenção até à adição. 

 
Como qualquer obra pode combinar diversas escalas, níveis e actividades de intervenção, as 

obras devem ser caracterizadas por um objectivo claramente declarado, a partir do qual podem ser 
avaliadas as decisões de pequena escala. 

 
O nível de intervenção apropriado só pode ser escolhido depois da cuidadosa consideração 

dos méritos dos pontos seguintes : 
 

• significado cultural, 
• condição e integridade da fábrica, 
• valor contextual, 
• apropriado uso dos recursos físicos, sociais e económicos disponíveis. 

 
As decisões respeitantes à importância relativa destes factores devem representar um 

consenso de base tão alargada quanto possível. 
 
Um consenso legítimo deve envolver a participação pública e deve preceder o início da obra. 
 
O relacionamento entre as escalas de intervenção, os níveis de intervenção e as actividades 

de intervenção está resumido a seguir. 
 
 

Actividade 

Níveis de intervenção : Manutenção Estabilização Remoção Adição 

Preservação  X X   

Restauro de período X X X X 

Reabilitação  X X X X 

Reconstrução de período    X 

Novo desenvolvimento    X 
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Escalas de intervenção 

Níveis de intervenção : Elementos 
construtivos Edifícios  Grupos de 

edifícios 
Edifícios e 

envolventes Sítios  

Preservação  X X X X X 

Restauro de período      

Reabilitação  X X X X X 

Reconstrução de período X X X X X 

Novo desenvolvimento X X X X X 
 
 
Níveis de intervenção: 
 

Preservação : retenção da forma, do material e da integridade existentes do sítio. 
 
Restauro de período : recuperação de uma forma, do material  anterior e da 
integridade anteriores de um sítio. 
 
Reabilitação : modificação de um recurso de acordo com normas funcionais actuais, 
que possa envolver a adaptação para um novo uso. 
 
Reconstrução de período : recriação de recursos desaparecidos ou 
irreversivelmente degradados. 
 
Novo desenvolvimento : inserção de adições ou de estruturas actuais compatíveis 
com a envolvente. 

 
 

Actividades: 
  

Manutenção : actividade contínua para se garantir a longevidade de um recurso sem 
intervenções irreversíveis ou danificadoras. 
 
Estabilização : actividade periódica para detenção da degradação e para por a forma 
e o material existentes de um sítio num estado de equilíbrio, com a mínima alteração. 
 
Remoção : actividade periódica – modificação que envolve a subtracção de 
superfícies, de camadas, de volumes e/ou de elementos. 
 
Adição : actividade periódica – modificação que envolve a introdução de material 
novo. 
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C. Princípios  

 
O respeito pela fábrica existente é fundamental para as actividades de protecção e de 

valorização. 
 
O processo de protecção e de valorização deve reconhecer todos os interesses e recorrer a 

todos os campos de competências que possam contribuir para o estudo e para a salvaguarda de um 
recurso. 

 
Ao intervir-se nas escalas, níveis e actividades descritas, as medidas para suporte da 

protecção e da valorização do património edificado devem implicar a adesão aos seguintes princípios: 
 
Protecção : A protecção pode envolver a estabilização; ela deve envolver um programa 
contínuo de manutenção. 
 
Valor de artefacto : Os sítios com mais elevado significado cultural, assim como os frágeis e 
complexos monumentos históricos, devem ser considerados primariamente como artefactos, 
necessitando de protecção. 
 
Envolvente : Todos os elementos do ambiente edificado são inseparáveis da história de que 
prestam testemunho, bem como da envolvente em que estão situados. Consequentemente, 
todas as intervenções devem tratar do conjunto da mesma forma como tratam das suas 
partes. 
 
Relocalização : A relocalização e o desmantelamento de um recurso existente só devem ser 
empregues como último recurso se não for possível a sua protecção por outra forma.  
 
Valorização : As actividades de remoção e de adição são características das medidas de 
apoio à valorização do recurso de património. 
 
Uso : Um edifício deve ser sempre usado para o seu objectivo original. Se isto não for 
possível, devem ser feitos todos os esforços razoáveis para se proporcionar um uso 
compatível que requeira alterações mínimas. 
 
A ponderação do novo uso começa pelo respeito pelos padrões tradicionais existentes e 
originais de movimento e de disposição interna. 
 
Adições : Podem ser necessários novos volumes, materiais e acabamentos para a satisfação 
de novos usos ou requisitos. Eles devem fazer eco das ideias contemporâneas, mas respeitar 
e valorizar o espírito do original. 
 
Controlo ambiental : Os sistemas de isolamento, de controlo ambiental e outras instalações 
técnicas devem ser melhorados por forma que respeite o equilíbrio existente e tradicional, e 
que não ponha em movimento processos de degradação. 
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D. Prática  

 
Documentação : 
 

Quanto melhor um recurso for compreendido e interpretado, melhor será protegido e 
valorizado. 

 
Para se compreender e interpretar adequadamente um sítio, deve ser feita uma 
investigação abrangente sobre todas as qualidades que investem uma estrutura com 
significado. 

  
Esta actividade deve preceder a actividade no sítio. A própria obra no sítio deve ser 
documentada e registada. 

 
Conjectura : 
 

As actividades que envolvam a recuperação ou a recriação de formas anteriores 
devem ser limitadas às formas que possam ser conseguidas sem conjecturas. 

 
Identificabilidade : 
 

A obra nova deve ser identificável por observação próxima ou por visão treinada, mas 
não deve por em causa a integridade estética ou a coerência do conjunto. 

 
Materiais e técnicas : 

 
Os materiais e as técnicas devem respeitar a prática tradicional, a menos que existam 
substitutos modernos com sólidas bases científicas, que tenham sido fundamentados 
por um corpo de experiência e que proporcionem uma vantagem significativa que 
possa ser identificada.  

 
Patina :  

 
A patina faz parte da integridade histórica de um recurso, e a sua destruição só deve 
ser permitida quando for essencial para a protecção da fábrica. Deve ser evitada a 
falsificação da patina. 

 
Reversibilidade : 

 
Deve ser sempre preferido o uso de processos reversíveis que permitam opções mais 
amplas para desenvolvimento futuro, ou para correcção de problemas imprevistos, ou 
quando a integridade do recurso possa ser afectada. 

 
Integridade :  

 
Deve ser respeitada a integridade estrutural e tecnológica, e deve ser prestada 
atenção tanto ao desempenho como à aparência. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II 



 
 

 

 

Na sequência das três mesas redondas promovidas pelo Colégio do Património Arquitetónico(CPA) no âmbito do 

programa Reabilitar Como Regra (RcR) e a pedido do Conselho Diretivo Nacional (CDN), o CPA apresenta uma 

proposta de definição sintética para o termo “reabilitação” que é seguida de uma breve explicação da evolução do 

conceito. 

 

Reabilitação - intervenção integrada de adaptação de uma construção ou sítio com o objetivo 
de permitir a sua utilização, que procura melhorar os seus níveis de desempenho e implica a 

preservação dos valores com significado cultural nele existentes. 
 
O termo reabilitação vem do latim re + habilito, “tornar apto, fazer hábil” (Houaiss, 2002), literalmente, voltar a tornar 

apto. Conceito “transportado” da área da medicina, segundo Abreu e Lucas (2003) a reabilitação é simplesmente a 

“intervenção destinada a proporcionar desempenho compatível com exigências ou condicionalismos actuais”. Na 

realidade a reabilitação articula o objetivo da “recuperação dos valores preexistentes numa dada edificação histórica 

(ou não) com a sua beneficiação geral (melhoria das redes, aproximação a níveis de desempenho atuais)” (Paiva, 

Aguiar e Pinho, 2006). É também segundo as Recomendações para a Análise, Conservação e Restauro Estrutural do 

Património Arquitectónico o “’processo para adaptar uma construção a um novo uso ou função, sem alterar as partes da 

construção que são significativas para o seu valor histórico” (Icomos, 2003)  e incluía os elementos construtivos e 

estruturais. O termo reabilitação surge, no âmbito da “conservação integrada”, na Carta Europeia do Património 

Arquitectónico (Conselho da Europa, 1975) e na Resolução 76 (28) para resolver o problema da intervenção sobre 

edifícios correntes, que, do ponto de vista da conservação, não podiam ser encarados como monumentos. Este novo 

conceito implicava “reabilitar edifícios, particularmente os destinados a habitação, renovando as suas estruturas 

internas, adaptando-a às necessidades da vida moderna, mas, preservando cuidadosamente os seus valores com 

significado cultural”
1

, ou seja, conservar os valores existentes e atualizar o desempenho através da adaptação dos 

edifícios. Segundo Feilden (2003), a manutenção dos edifícios em uso (por vezes atribuindo-lhes novas utilizações) é 

frequentemente a única forma de preservar os seus valores estéticos e históricos o que está de acordo com a definição 

essencialmente operacional do conceito, elaborada por Pereira Nunes, em 2003, no Jornal dos Arquitetos. 

As questões do valor e do significado cultural estão também ligadas aos conceitos de identidade e autenticidade tal 

como expressos no Documento de Nara (Icomos, 1994) e são indissociáveis do próprio conceito de reabilitação:  

O valor do património arquitetónico não está só ́ na sua aparência, mas também na integridade de todos os seus 

componentes, como produto único da tecnologia de construção especifica do seu tempo. Em particular, não é 

conforme aos critérios da conservação a remoção das estruturas interiores mantendo-se apenas as fachadas 

Icomos (2003).  

Quanto à expressão “significado cultural” esta alarga a interpretação mais restrita de valor que, para além de estético 

ou técnico, pode também incluir a importância histórica, científica, social ou espiritual que determinado objeto, 

construção ou sítio representam para as gerações passadas, atuais ou futuras. O significado cultural está incorporado 

na própria construção, no sítio na sua envolvente, na sua utilização, nas suas associações, nos seus registos, nos 

outros sítios ou construções com ele relacionados, podendo ter diversas valorações para indivíduos ou grupos 

diferentes (BURRA, 1999). O termo significado cultural permite alargar o conceito de valor, por exemplo, à história de 

                                                                 
1 Tradução livre do autor, do inglês. 



 
 

 

um edifício. Desta forma, uma construção corrente, mas que tenha sido cenário de um acontecimento histórico 

relevante, pode ser considerada portadora de significado cultural.  
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REVISÃO 

Antecedentes 

O ICOMOS da Austrália deseja esclarecer que só existe uma Carta de Burra, 
nomeadamente a versão adoptada em 1999 e assim identificada. As três versões anteriores são, 
actualmente, documentos de arquivo e não estão autorizados pelo ICOMOS da Austrália. 
Qualquer pessoa que afirme usar a versão de 1988 (ou qualquer outra versão que não seja a 
adoptada em Novembro de 1999) não está a usar a Carta de Burra conforme esta é entendida 
pelo ICOMOS da Austrália. As referências iniciais à Carta de Burra devem ter a forma de 
‘Australia ICOMOS Burra Charter, 1999’ depois do que basta usar a forma abreviada de ‘Carta de 
Burra’. 

O ICOMOS da Austrália (International Council on Monuments and Sites), o organismo de topo 
dos profissionais que trabalham na conservação do património, adoptou revisões da Carta de Burra na 
sua reunião geral anual de Novembro de 1999. O que foi feito na sequência de um extenso processo 
de revisão com a intenção da sua actualização em conformidade com a melhor prática. 

As revisões tiveram em consideração os avanços na prática da conservação que ocorreram 
durante a década decorrida desde que a Carta tinha sido anteriormente actualizada. 

Entre as alterações feitas, destaca-se o reconhecimento dos aspectos menos tangíveis com 
significado cultural, incluindo aqueles que respeitam ao uso dos sítios património, às associações com 
um sítio e aos significados que os sítios têm para as pessoas. 

A Carta reconhece a necessidade de se envolverem as pessoas nos processos de formação 
das decisões, particularmente aquelas que tiverem fortes associações com um sítio. Pode-se tratar do 
dono da loja da esquina, dos trabalhadores de uma fábrica ou dos guardiões comunitários de sítios 
com valor especial, quer sejam de origem indígena ou Europeia. 

O processo de planeamento que orienta a tomada de decisões para os sítios património foi 
muito melhorado, incluindo-se um fluxograma no documento para o tornar mais claro. 

Com a adopção das revisões de 1999, a versão anterior (1988) da Carta foi, agora, revogada e 
remete as versões de 1981 e de 1979 para o papel de documentos de arquivo que registam o 
desenvolvimento da filosofia da conservação na Austrália. 

Para mais esclarecimentos sobre o processo de revisão, sobre o documento revisto, ou sobre 
quaisquer outros assuntos respeitantes à Carta de Burra, contactar : 

The Australia ICOMOS Secretariat 

Tel: +61 3 9251 7131   Fax: +61 3 9251 7158 
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A CARTA DE BURRA 

Carta do ICOMOS da Austrália para a conservação dos sítios com significado cultural 

 

Preâmbulo 

Considerando a Carta Internacional para a Conservação e Restauro dos Monumentos e Sítios 
(Carta de Veneza, 1964) e as resoluções da 5.ª Assembleia Geral do Conselho Internacional para os 
Monumentos e Sítios (ICOMOS), Moscovo 1978, a Carta de Burra foi adoptada pelo ICOMOS da 
Austrália (The Australian National Commitee of ICOMOS) em 19 de Abril de 1979, em Burra, Austrália 
do Sul. Foram adoptadas revisões em 23 de Fevereiro de 1981, em 23 de Abril de 1988 e em 26 de 
Novembro de 1999. 

A Carta de Burra indica linhas de orientação para a conservação e para a gestão dos sítios 
com significado cultural (sítios património cultural), e está baseada nos conhecimentos e na experiência 
dos membros do ICOMOS da Austrália. 

A conservação é uma parte integral da gestão dos sítios com significado cultural e é uma 
responsabilidade permanente. 

Para que serve a Carta ? 

A Carta consigna uma norma de prática para quem proporciona aconselhamento, toma 
decisões ou executa obras em sítios com significado cultural, incluindo os proprietários, os gestores e 
as custódias. 

Utilização da Carta 

A Carta deve ser lida como um todo. Muitos dos seus artigos são interdependentes. Os artigos 
na secção sobre Princípios da Conservação são, quase sempre, mais desenvolvidos nas secções 
sobre Processos de Conservação e Práticas de Conservação. Foram incluídos cabeçalhos para 
facilitarem a leitura, mas eles não fazem parte da Carta.  

A Carta é auto contida, mas alguns aspectos da sua utilização e aplicação são mais explicados 
nos seguintes documentos do ICOMOS da Austrália : 

• Linhas de orientação para a Carta de Burra : Significado Cultural 
• Linhas de orientação para a Carta de Burra : Política de conservação 
• Linhas de orientação para a Carta de Burra : Procedimentos para a Elaboração de 

estudos e de relatórios 
• Código de Ética da Coexistência na Conservação de Sítios com Significado 

A que sítios se aplica a Carta ? 

A Carta pode ser aplicada a todos os sítios com significado cultural, incluindo os sítios naturais, 
indígenas e históricos com valor cultural. 
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Os padrões de outros organismos também podem ser relevantes. Entre eles incluem-se a 
‘Australian Natural Heritage Charter’ 1 e as ‘Draft Guidelines for the Protection, Management and Use of 
Aborigenal and Torres Strait Islander Cultural Heritage Places’ 2. 

Porquê conservar ? 

Os sítios com significado cultural enriquecem a vida das pessoas, proporcionando, muitas 
vezes, um profundo e inspirador sentido de ligação à comunidade e à paisagem, ao passado e às 
experiências vividas. São registos históricos que se tornam importantes como expressões tangíveis da 
identidade e da experiência da Austrália. Os sítios com significado cultural reflectem a diversidade das 
nossas comunidades, dizendo-nos quem somos e qual foi o passado que nos formou, assim como se 
formou a paisagem Australiana. Eles são insubstituíveis e preciosos. 

Estes sítios com significado cultural devem ser conservados para as gerações actual e futuras. 

A Carta de Burra advoga uma abordagem cautelosa às alterações : fazer tão pouco quanto 
seja necessário para cuidar do sítio e torná-lo utilizável mas, por outro lado, alterar tão pouco quanto 
seja possível para que o seu significado cultural fique retido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 N.T. – Carta do Património Natural da Austrália, «http://www.ahc.gov.au/publications/anhc/pubs/charterfinal.pdf». 
2 N.T. – Linhas Básicas de Orientação para a Protecção, Gestão e Utilização dos Sítios Património Cultural Aborígenas e 
Ilhas do Estreito de Torres.  
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Artigo 1 

 
Definições  
 
Para os objectivos desta Carta : 

 
Notas explicativas 
 
Estas notas não fazem parte da 
Carta e podem-lhe ser 
acrescentadas pelo ICOMOS 
da Austrália. 
 

 
1.1 

 
Sítio significa lugar, área, terreno, paisagem, edifício e outras 
obras, grupo de edifícios ou de outras obras, e pode incluir 
componentes, conteúdos, espaços e vistas. 
 

 
O conceito de sítio deve ser 
amplamente interpretado.  
Os elementos descritos no 
Artigo 1.1 incluem memoriais, 
árvores, jardins, parques, 
lugares de acontecimentos 
históricos, áreas urbanas, 
cidades, lugares industriais, 
sítios arqueológicos, religiosos 
e espirituais. 
 

 
1.2 

 

 
Significado cultural significa valor estético, histórico, científico, 
social ou espiritual para as gerações passadas, actual ou 
futuras. 
 
O significado cultural está incorporado no próprio sítio, na sua 
fábrica, na sua envolvente, na sua utilização, nas suas 
associações, nos seus registos, nos sítios relacionados e nos 
objectos relacionados. 
 
Os sítios podem ter variações de valor para indivíduos ou 
grupos diferentes. 
 

 
A expressão significado cultural 
é sinónima de significado 
patrimonial e de valor cultural. 
 
O significado cultural pode 
alterar-se em consequência da 
continuidade da história do 
sítio. 
 
A compreensão do significado 
cultural pode alterar-se em 
consequência de novas 
informações. 

 
1.3 

 

 
Fábrica significa todo o material físico do sítio incluindo os 
componentes, os acessórios, os conteúdos e os objectos. 
 

 
A fábrica inclui os interiores dos 
edifícios e os vestígios 
enterrados, assim como os 
materiais escavados. 
 
A fábrica pode definir espaços 
e estes espaços podem ser 
elementos importantes do 
significado do sítio. 
 

 
1.4 

 

 
Conservação significa todos os processos de prestação de 
cuidados a um sítio por forma a que ele retenha o seu 
significado cultural. 
 

 

 
1.5 

 

 
Manutenção significa os cuidados contínuos para a protecção 
da fábrica e da envolvente de um sítio, e deve ser distinguida 
da reparação. A reparação envolve restauro ou reconstrução. 

 
Estas distinções referentes, por 
exemplo, aos algerozes de um 
telhado são : 
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manutenção = inspecção 
regular e limpeza dos 
algerozes; 
 

reparação envolvendo restauro 
= reposição de algerozes 
desmontados; 
 

reparação envolvendo 
reconstrução = substituição de 
algerozes degradados. 
 

 
1.6 

 

 
Preservação significa manter-se a fábrica de um sítio no seu 
estado existente e retardar-se a sua deterioração. 
 

 
É reconhecido que todos os 
sítios e seus componentes se 
alteram ao longo do tempo a 
velocidades variáveis. 
 

 
1.7 

 

 
Restauro significa a reversão da fábrica existente de um sítio 
a um estado anterior conhecido, pela remoção de 
acrescentos ou pela remontagem de componentes existentes 
sem a introdução de material novo. 
 

 

 
1.8 

 

 
Reconstrução significa a reversão de um sítio a um estado 
anterior conhecido e distingue-se do restauro pela introdução 
de material novo na fábrica. 
 

 
O material novo pode incluir 
materiais reciclados 
recuperados de outros sítios. 
Isto não deve ser feito com 
prejuízo para qualquer sítio 
com significado cultural. 
 

 
1.9 

 

 
Adaptação significa a modificação de um sítio para cumprir 
com o uso existente ou com um uso proposto. 
 

 

 
1.10 

 

 
Uso significa as funções de um sítio, assim como as 
actividades e práticas que podem acontecer nesse sítio. 
 

 

 
1.11 

 

 
Uso compatível significa um uso que respeita o significado 
cultural de um sítio. Esse uso implica nenhum impacto, ou um 
impacto mínimo sobre o significado cultural. 
 

 

 
1.12 

 

 
Envolvente significa a área em redor de um sítio, a qual pode 
incluir a protecção visual. 
 

 

 
1.13 

 

 
Sítio relacionado significa um sítio que contribui para o 
significado cultural de um outro sítio. 
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1.14 

 

 
Objecto relacionado significa um objecto que contribui para o 
significado cultural de um sítio mas que não se encontra 
localizado nesse sítio. 
 

 

 
1.15 

 

 
Associações significa as ligações especiais que existem entre 
as pessoas e um sítio. 
 

 
As associações podem incluir 
os valores sociais ou espirituais 
e as responsabilidades culturais 
por um sítio. 
 

 
1.16 

 

 
Os significados indicam o que um sítio significa, indica, evoca 
ou exprime. 
 

 
Os significados estão, 
geralmente, relacionados com 
aspectos intangíveis tais como 
as qualidades simbólicas e as 
memórias. 
 

 
1.17 

 

 
Interpretação significa todos os modos de apresentação do 
significado cultural de um sítio. 
 

 
A interpretação pode ser uma 
combinação do tratamento da 
fábrica (ou seja a manutenção, 
o restauro, a reconstrução); o 
uso e as actividades no sítio; e 
o uso de material explicativo 
acrescentado. 
 

  
Princípios da conservação 
 

 

 
Artigo 2 

 

 
Conservação e gestão 

 

 
2.1 

 

 
Os sítios com significado cultural devem ser conservados. 

 

 
2.2 

 

 
O objectivo da conservação é a retenção do significado 
cultural de um sítio. 
 

 

 
2.3 

 

 
A conservação é uma parte integral da boa gestão dos sítios 
com significado cultural. 
 
 
 

 

 
2.4 

 

 
Os sítios com significado cultural devem ser salvaguardados 
e não devem ser postos em risco ou deixados ficar num 
estado vulnerável. 
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Artigo 3 

 

 
Abordagem cuidadosa 
 

 

 
3.1 

 

 
A conservação está baseada no respeito pela fábrica 
existente, pelo uso, pelas associações e pelos significados. 
Ela exige uma abordagem cuidadosa alterando-se tanto 
quanto necessário, mas tão pouco quanto possível. 
 

 
Os vestígios das adições, 
alterações e tratamentos 
anteriores da fábrica de um 
sítio são evidências da sua 
história e dos seus usos que 
fazem parte do seu significado. 
A acção de conservação deve 
melhorar e não impedir a sua 
compreensão. 
 

 
3.2 

 

 
As alterações a um sítio não devem distorcer a evidência 
física, ou outras, que ele proporciona, nem devem ser 
baseadas em conjecturas. 
 

 

 
Artigo 4 

 

 
Conhecimentos, competências e técnicas 

 

 
4.1 

 

 
A conservação deve fazer uso de todos os conhecimentos, 
competências e disciplinas que possam contribuir para o 
estudo e cuidado do sítio. 
 

 

 
4.2 

 

 
As técnicas e os materiais tradicionais são preferíveis para a 
conservação da fábrica com significado. Nalgumas 
circunstâncias, podem ser apropriados técnicas e materiais 
modernos que ofereçam consideráveis benefícios para a 
conservação. 
 

 
O uso de materiais e técnicas 
modernos deve ser 
fundamentado por evidências 
científicas firmes ou por um 
corpo de experiência. 
 

 
Artigo 5 

 

 
Valores  

 

 
5.1 

 

 
A conservação de um sítio deve identificar e levar em 
consideração todos os aspectos do significado cultural e 
natural sem dar ênfase injustificada a qualquer valor 
individual, à custa dos outros. 
 

 
A conservação de sítios com 
significado natural está 
explicada na Australian Natural 
Heritage Charter.  
Esta Carta define significado 
natural como sendo a 
importância dos ecossistemas, 
da biodiversidade e da 
geodiversidade, pelo valor da 
sua existência, ou em termos 
do seu valor  científico, social, 
estético e de suporte de vida 
para as gerações actual e 
futuras. 
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5.2 

 

 
As diferentes graduações de significado cultural podem 
conduzir a diferentes acções de conservação num sítio. 
 

 
É necessária uma abordagem 
cuidadosa, uma vez que a 
compreensão do significado 
cultural se pode alterar. Este 
artigo não deve ser usado para 
se justificarem acções que não 
retenham o significado cultural. 
 

 
Artigo 6 

 

 
O Processo da Carta de Burra 

 

 
6.1 

 

 
O significado cultural de um sítio, e outras questões que 
afectem o seu futuro, ficam melhor compreendidos por uma 
sequência de recolha e análise de informações antes da 
tomada de decisões. Primeiro vem a compreensão do 
significado cultural, depois o desenvolvimento da política e, 
finalmente, a gestão do sítio de acordo com essa política. 
 

 
O processo da Carta de Burra , 
ou a sequência de 
investigações, decisões e 
acções, está ilustrado no 
fluxograma que a acompanha. 

 
6.2 

 

 
A política de gestão de um sítio tem que ser baseada na 
compreensão do seu significado cultural. 
 

 

 
6.3 

 

 
A política de conservação também deve incluir a 
consideração de outros factores que afectam o futuro de um 
sítio, tal como as necessidades do seu proprietário, os 
recursos, as restrições externas e a sua condição física. 
 

 

 
Artigo 7 

 

 
Uso 
 

 

 
7.1 

 

 
Quando o uso de um sítio for de significado cultural, ele deve 
ser retido. 
 

 

 
7.2 

 

 
Um sítio deve ter um uso compatível. 

 
A política deve identificar um 
uso, ou uma combinação de 
usos, que retenha o significado 
cultural do sítio. Um uso novo 
de um sítio deve envolver 
alterações mínimas da fábrica e 
do uso significativo; deve 
respeitar as associações e os 
significados; e, onde for 
apropriado, deve proporcionar a 
continuação das práticas que 
contribuem para o significado 
cultural desse sítio. 
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Artigo 8 

 

 
Envolvente 
 

 

 
 
 

 
A conservação requer a retenção de uma envolvente visual 
apropriada e de outros relacionamentos que contribuam para 
o significado cultural do sítio. Não são apropriados a 
construção nova, a demolição, as intrusões e outras 
alterações que possam afectar negativamente a envolvente 
ou os relacionamentos. 
 

 
A envolvente visual pode incluir 
aspectos tais como o uso, a 
implantação, o volume, a forma, 
a escala, o carácter, a cor, a 
textura e os materiais. 
Outros relacionamentos, tais 
como as ligações históricas, 
podem contribuir para a 
interpretação, apreciação, 
fruição ou experimentação do 
sítio. 
 

 
Artigo 9 

 

 
Localização 
 

 

 
9.1 

 

 
A localização física de um sítio faz parte do seu significado 
cultural. Um edifício, uma obra ou qualquer outro componente 
de um sítio, devem permanecer na sua localização histórica. 
A relocalização é, em geral, inaceitável a menos que seja a 
única prática que garanta a sua sobrevivência. 
 

 

 
9.2 

 

 
Alguns edifícios, obras ou outros componentes de sítios foram 
projectados para serem facilmente removidos, ou já têm uma 
história de relocalização. Desde que esses edifícios, obras ou 
outros componentes não tenham ligações significativas com a 
sua actual localização, pode ser apropriada a sua remoção. 
 

 

 
9.3 

 

 
Se qualquer edifício, obra ou outro componente for mudado 
de localização, deve ser mudado para outra localização 
apropriada e deve-lhe ser dado um uso apropriado. Esta 
acção não deve ser feita com prejuízo de um sítio com 
significado cultural. 
 

 

 
Artigo 10 

 

 
Conteúdos  

 

  
Os conteúdos, acessórios e objectos que contribuem para o 
significado cultural de um sítio devem ser retidos no seu 
lugar. A sua remoção é inaceitável a menos que : seja a única 
forma de se garantir a sua segurança e preservação; 
temporariamente, para tratamento ou exibição; por razões 
culturais; por motivos de saúde ou de segurança; ou para se 
proteger o sítio. Tais conteúdos, acessórios e objectos devem 
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ser devolvidos quando as circunstâncias o permitirem e 
quando for culturalmente apropriado. 
 

 
Artigo 11 

 

 
Sítios e objectos relacionados 

 

  
Deve ser retida a contribuição que os sítios relacionados e os 
objectos relacionados dão ao significado cultural do sítio. 
 

 

 
Artigo 12 

 

 
Participação 
 

 

  
A conservação, a interpretação e a gestão de um sítio devem 
prever a participação das pessoas para quem esse sítio tem 
associações e significados especiais, ou que têm 
responsabilidades sociais, espirituais ou outras 
responsabilidades culturais para com esse sítio. 
 

 

 
Artigo 14 

 

 
Coexistência de valores culturais 

 

  
Deve ser reconhecida, respeitada e encorajada a coexistência 
de valores culturais, especialmente em casos onde eles 
estejam em conflito. 
 

 
Nalguns sítios, os valores 
culturais em conflito podem 
afectar o desenvolvimento da 
política e das decisões de 
gestão.  
Neste artigo, a expressão 
valores culturais refere-se às 
crenças que são importantes 
para um grupo cultural, 
incluindo, mas não se limitando 
a elas, as crenças políticas, 
religiosas, espirituais e morais. 
Estas são mais amplas do que 
os valores associados ao 
significado cultural. 
 

  
Processo de conservação 
 

 

 
Artigo 14 

 

 
Processo de conservação 

 

  
A conservação pode, conforme as circunstâncias, incluir os 
processos de : retenção ou reintrodução de um uso; retenção 
de associações e de significados; manutenção, preservação, 
restauro, reconstrução, adaptação e interpretação; e costuma 

 
Podem existir circunstâncias 
onde não seja necessária 
nenhuma acção para se 
conseguir a conservação. 
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incluir, habitualmente, uma combinação de mais do que um 
deles. 
 

 
Artigo 15 

 

 
Alterações  

 

 
15.1 

 

 
Podem ser necessárias alterações para se reter o significado 
cultural, mas elas são indesejáveis onde reduzam esse 
significado cultural. A quantidade de alterações num sítio 
deve ser guiada pelo significado cultural desse sítio e pela 
sua apropriada interpretação. 
 

 
Quando forem consideradas 
alterações, deve ser explorada 
uma gama de opções para se 
procurar aquela que minimiza a 
redução do significado cultural. 

 
15.2 

 

 
As alterações que reduzem o significado cultural devem ser 
reversíveis, e devem ser revertidas logo que as circunstâncias 
o permitam. 
 

 
As alterações reversíveis 
devem ser consideradas como 
temporárias.  
As alterações não reversíveis 
só devem ser usadas como 
último recurso e não devem 
impedir as futuras acções de 
conservação. 
 

 
15.3 

 

  
Não é aceitável, em geral, a demolição de fábrica significativa 
de um sítio. No entanto, nalguns casos, podem ser 
apropriadas demolições menores, como parte da 
conservação. A fábrica significativa removida deve ser 
reinstalada logo que as circunstâncias o permitam. 
 

 

 
15.4 

 

 
Devem ser respeitadas as contribuições de todos os aspectos 
do significado cultural. Se um sítio incluir fábrica, usos, 
associações ou significados de diferentes períodos ou 
diferentes aspectos de significado cultural, enfatizar-se ou 
interpretar-se um período ou um aspecto à custa de outro, só 
pode ser justificado quando o que for rejeitado, removido ou 
diminuído, for de fraco significado cultural e o que tiver ficado 
enfatizado ou interpretado for de muito maior significado 
cultural. 
 

 

 
Artigo 16 

 

 
Manutenção 
 

 

  
A manutenção é fundamental para a conservação e deve ser 
executada sempre que a fábrica tiver significado cultural e 
que a sua manutenção seja necessária para a retenção desse 
significado cultural. 
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Artigo 17 

 

 
Preservação  

 

  
A preservação é apropriada sempre que a fábrica existente, 
ou que a sua condição, constitua evidência do significado 
cultural, ou quando existir insuficiente evidência que permita 
serem empreendidos outros processos de conservação. 

 
A preservação protege a fábrica 
sem obscurecer a evidência da 
sua construção e do seu uso.  
 
Este processo deve ser sempre 
aplicado : 
 
quando a evidência da fábrica 
for tão significativa que não 
possa ser alterada; 
 
quando tiver sido feita 
insuficiente investigação que 
permita serem tomadas 
decisões de política de acordo 
com os Artigos 26 e 28. 
 
Pode ser executada obra nova 
(por exemplo, uma 
estabilização) em associação 
com a preservação, quando o 
seu objectivo for a protecção 
física da fábrica e quando for 
consistente com o Artigo 22. 
 

 
Artigo 18 

 

 
Restauro e reconstrução 

 

  
O restauro e a reconstrução devem revelar aspectos 
culturalmente significativos do sítio. 
 

 

 
Artigo 19 

 

 
Restauro 
 

 

  
O restauro só é apropriado quando existir evidência suficiente 
de um anterior estado da fábrica. 
 

 

 
Artigo 20 

 

 
Reconstrução 
 

 

 
20.1 

 

 
A reconstrução só é apropriada quando um sítio estiver 
incompleto em consequência de danos ou de alterações, e 
apenas quando existir evidência suficiente de um anterior 
estado da fábrica. Em casos raros, a reconstrução pode ser 
apropriada como parte de um uso ou de uma prática que 
retenha o significado cultural de um sítio. 
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20.2 

 

 
A reconstrução deve ser identificável por observação próxima 
ou através de interpretação adicional. 
 

 

 
Artigo 21 

 

 
Adaptação  
 

 

 
21.1 

 

  
A adaptação deve ser limitada àquilo que for essencial para o 
uso para o sítio, determinado em acordo com os Artigos 6 e 7. 
 

 
A adaptação só é aceitável quando 
tiver um impacto mínimo sobre o 
significado cultural do sítio. 
 

 
21.2 

 

 
A adaptação deve envolver alterações mínimas à fábrica 
significativa, executadas apenas depois de terem sido 
consideradas as alternativas. 
 

 

 
Artigo 22 

 

 
Obra nova 

 

 
22.1 

 

 
A obra nova, como por exemplo as adições ao sítio, pode ser 
aceitável quando ela não distorça ou obscureça o significado 
cultural do sítio, ou desvirtue a sua interpretação e 
apreciação. 
 

 
A obra nova pode ser agradável 
se a sua implantação, volume, 
forma, escala, carácter, cor, 
textura e  materiais forem 
semelhantes aos da fábrica 
existente, mas devem ser 
evitadas as imitações. 
 

 
22.2 

 
A obra nova deve ser imediatamente identificável como tal. 
 

 

 
Artigo 23 

 

 
Conservação do uso 
 

 

  
A continuação, a modificação ou o restabelecimento de um 
uso significativo podem ser formas de conservação 
apropriadas e preferíveis. 
 

 
Isto pode exigir alterações à 
fábrica significativa, mas estas 
devem ser minimizadas. Em 
certos casos, a continuação de 
um uso significativo, ou de uma 
prática, pode envolver uma 
obra nova substancial. 
 

 
Artigo 24 

 

 
Retenção de associações e de significados 
 

 

 
24.1 

 

 
As associações significativas entre as pessoas e um sítio 
devem ser respeitadas, retidas e não obscurecidas. Devem 
ser investigadas e implementadas as oportunidades para a 
interpretação, comemoração e celebração destas 
associações. 

 
Para muitos sítios, as 
associações vão estar ligadas 
ao uso. 
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24.2 

 

 
Devem ser respeitados os significados relevantes de um sítio, 
incluindo os valores espirituais. Devem ser investigadas e 
implementadas as oportunidades para a continuação ou para 
o reavivamento desses significados. 
  

 

 
Artigo 25 

 

 
Interpretação 
 

 

  
O significado cultural de muitos sítios não é rapidamente 
aparente e deve ser explicado por interpretação. A 
interpretação deve valorizar a compreensão e a fruição, assim 
como ser culturalmente apropriada. 
  

 

 
Artigo 26 

 

 
Aplicação do processo da Carta de Burra 

 

 
26.1 

 

 
As obras num sítio devem ser precedidas por estudos que 
compreendam esse sítio, os quais devem incluir a análise das 
evidências físicas, documentais, orais e outras, baseada nos 
apropriados conhecimento, competências e disciplinas. 
  

 
Os resultados destes estudos 
devem ser regularmente 
actualizados, revistos e 
corrigidos, se necessário. 
 

 
26.2 

 

 
Devem ser preparadas declarações escritas sobre o 
significado cultural e a política para o sítio, justificadas e 
acompanhadas pelas evidências de suporte. As declarações 
sobre o significado e a política devem ser incorporados num 
plano de gestão para o sítio. 
 

 
As declarações sobre o 
significado e a política devem 
ser conservadas numa base 
regular de revisão e correcção, 
se necessária.  
O plano de gestão também 
pode tratar de outros assuntos 
relacionados com a gestão do 
sítio. 
 

 
26.3 

 

 
Deve ser dada oportunidade aos grupos e às pessoas que 
tenham associações com um sítio, bem como às que estão 
envolvidas na sua gestão, para contribuírem e participarem 
na compreensão do significado cultural desse sítio. Quando 
for apropriado, eles também devem ter a oportunidade de 
participar na sua conservação e gestão. 
 

 

 
Artigo 27 

 

 
Alteração na gestão 

 

 
27.1 

 

 
Deve ser analisado o impacto das alterações na gestão 
propostas sobre o significado cultural de um sítio, tendo em 
consideração a declaração sobre o significado e a política 
para a gestão desse sítio. Na sequência dessa análise, pode 
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ser necessário modificarem-se as alterações propostas, para 
melhor se reter o significado cultural. 
 

 
27.2 

 

 
A fábrica, o uso, as associações e os significados existentes 
devem ser adequadamente registados antes que sejam feitas 
quaisquer alterações ao sítio. 
 

 

 
Artigo 28 

 

 
Perturbações na fábrica 
 

 

  
Devem ser minimizadas as perturbações na fábrica 
significativa por motivos de estudo, ou para se obterem 
evidências. Só deve ser feito um estudo de um sítio, que 
implique alguma perturbação da fábrica, incluindo-se as 
escavações arqueológicas, para se proporcionarem dados 
essenciais para a conservação desse sítio, ou para se 
obterem evidências importantes acerca do que foi perdido ou 
tornado inacessível. 
 
Pode ser apropriada a investigação de um sítio que exija 
perturbações na fábrica, para além das necessárias para se 
tomarem decisões, desde que isso seja consistente com a 
política para esse sítio. 
 
Essa investigação deve ser baseada em interrogações de 
investigação importantes que tenham potencial para 
aumentarem substancialmente o conhecimento, que não 
possam ser respondidas por outras formas e que minimizem 
as perturbações na fábrica significativa. 
 

 
 
 

 
Artigo 29 

 

 
Responsabilidade pelas decisões 

 

  
Devem ser identificados as organizações e os indivíduos 
responsáveis pelas decisões de gestão e deve ser indicada a 
responsabilidade específica por cada decisão dessas. 
 

 

 
Artigo 30 

 

 
Direcção, supervisão e implementação 
 

 

  
Deve ser mantida uma competente direcção e supervisão em 
todas as fases, e todas as alterações devem ser 
implementadas por pessoas com conhecimentos e 
competências apropriados. 
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Artigo 31 

 

 
Documentação, evidência e decisões 

 

  
Deve ser mantido um registo das novas evidências e das 
decisões adicionais. 
 

 

 
Artigo 32 

 

 
Registos 
 

 

 
32.1 

 

 
Os registos associados com a conservação de um sítio 
devem ser arrumados num arquivo permanente e tornados 
acessíveis ao público, submetidos a requisitos de segurança 
e privacidade, e onde isto for culturalmente apropriado. 
 

 

 
32.2 

 

 
Os registos sobre a história de um sítio devem ser protegidos 
e tornados acessíveis ao público, submetidos a requisitos de 
segurança e privacidade, e onde isto for culturalmente 
apropriado. 
 

 

 
Artigo 33 

 

 
Fábrica removida 
 

 

  
A fábrica significativa que tiver sido removida de um sítio, 
incluindo os conteúdos, acessórios e objectos, deve ser 
catalogada e protegida de acordo com o seu significado 
cultural. Sempre que possível e culturalmente apropriado, a 
fábrica significativa removida, incluindo os conteúdos, 
acessórios e objectos, deve ser guardada no sítio. 
 

 

 
Artigo 34 

 

 
Recursos 
 

 

  
Devem ser proporcionados recursos adequados à 
conservação. 
 

 
A melhor conservação envolve 
frequentemente trabalhos 
mínimos e pode ser pouco 
dispendiosa. 
 

  
As palavras em itálico estão definidas no Artigo 1. 
 

 

 
© Australia ICOMOS 1988 
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IDENTIFICAR O SÍTIO E AS SUAS ASSOCIAÇÕES 
Resguardar o sítio e torná-lo seguro 

RECOLHER E REGITAR A INFORMAÇÃO SOBRE O SÍTIO QUE SEJA 
SUFICENTE PARA SE COMPREENDER O SEU SIGNIFICADO 

Documental               Oral               Física 

AVALIAR O SIGNIFICADO 
 

PREPARAR UMA DECLARAÇÃO DE SIGNIFICADO 
 

IDENTIFICAR AS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO SIGNIFICADO 
 

DESENVOLVER A POLÍTICA 
Identificar as opções 

Considerar as opções e testar o seu impacto sobre o significado 

RECOLHER A INFORMAÇÃO SOBRE OUTROS FACTORES QUE 
AFECTEM O FUTURO DO SÍTIO 

Necessidades e recursos do proprietário / gestor 
Factores externos                          Condição física

PREPARAR UMA DECLARAÇÃO DE POLÍTICA 
 

GERIR O SÍTIO DE ACORDO COM A POLÍTICA 
Desenvolver estratégias 

Implementar estratégias através de um plano de gestão 
Registar o sítio antes de qualquer alteração

MONITORIZAR E REVER 
 

O PROCESSO DA CARTA DE BURRA      
Sequência de investigações, decisões e acções 
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Preâmbulo  

A Nova Zelândia conserva um conjunto único de sítios com valor patrimonial cultural 
relacionados com os seus povos indígena e mais recente. Estas áreas, paisagens e elementos, 
edifícios, estruturas e jardins, sítios arqueológicos e tradicionais, e lugares sagrados e monumentos 
são tesouros com valor característico. A Nova Zelândia partilha com o resto da humanidade uma 
responsabilidade geral na salvaguarda do seu património cultural para as gerações actual e futura. 
Mais especificamente, os povos da Nova Zelândia têm formas particulares de perceberem, de 
conservarem e de se relacionarem com o seu património cultural. 

Conforme o espírito da Carta Internacional para a Conservação e Restauro dos Monumentos e 
Sítios (a Carta de Veneza de 1966), a presente carta estabelece os nossos princípios para a 
conservação dos sítios com valor patrimonial cultural na Nova Zelândia. Ela é compreendida como um 
enquadramento de referência para todos os que, como proprietários, autoridades territoriais, operários 
ou profissionais, estão envolvidos nos diferentes aspectos desse trabalho. Pretende oferecer linhas de 
orientação para os chefes das comunidades, para as organizações e para os indivíduos preocupados 
com os assuntos da conservação. É uma declaração sobre a prática profissional para os membros do 
ICOMOS New Zeland. 

Cada secção desta carta deve ser lida à luz de todas as outras. As definições das palavras 
usadas são apresentadas na secção 22. 

Assim sendo, esta carta foi adoptada pelo Comité Nacional da Nova Zelândia do Concelho 
Internacional dos Monumentos e Sítios na sua Reunião Geral Anual, a 4 de Outubro de 1992. 

 

1. O Objectivo da Conservação 
 

O objectivo da conservação é cuidar dos sítios com valor patrimonial cultural, das suas 
estruturas, dos seus materiais e do seu significado cultural. Em geral, esses sítios: 

 
i) têm valores duradouros e podem ser apreciados por direito próprio; 
ii) ensinam-nos o passado e a cultura daqueles que vieram antes de nós; 
iii) proporcionam o contexto para a identidade da comunidade, pela qual o povo se relaciona 

com a terra e com aqueles que se foram embora antes de nós; 
iv) proporcionam variedade e contraste no mundo moderno, e uma base de medição com a 

qual podemos comparar os feitos actuais; e 
v) proporcionam uma evidência visível da continuidade entre o passado, o presente e o 

futuro. 
 

2. Património Cultural Indígena 
 
O património cultural dos Maori e dos Moriori está relacionado com a família, com o sítio e com 
o grupo e associações tribais. Ele é inseparável da identidade e do bem-estar, e tem 
significados culturais particulares. 
 
O Tratado de Waitangi é o fundamento histórico para a responsabilidade indígena. Ele 
reconhece que os povos indígenas exercem responsabilidade sobre os seus tesouros, 
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monumentos e lugares sagrados. Este interesse sobrepõe-se à propriedade legal actual, 
sempre que exista tal património. Está atribuído, a guardiães escolhidos, um conhecimento 
especial sobre os valores do património. A conservação dos sítios com valor patrimonial 
cultural indígena é, portanto, condicionada pelas decisões tomadas pela comunidade indígena, 
e só deve tramitar neste contexto. As percepções indígenas sobre a conservação são fluidas e 
têm em consideração a continuidade da vida, assim como as necessidades do presente, bem 
como as responsabilidades de salvaguarda e de associação com aqueles que morreram 
anteriormente. Em especial, os protocolos de acesso, a autoridade e o ritual são tratados a 
nível local. Os princípios gerais de ética e de respeito social afirmam que devem ser 
observados esses protocolos. 

 
3. Prática da conservação  

 
Devem ser envolvidos profissionais da conservação apropriados em todos os aspectos dos 
trabalhos de conservação. Devem ser aplicadas metodologias indígenas, conforme forem 
apropriadas, podendo variar de lugar para lugar. Os resultados da conservação devem ser 
dirigidos para a manutenção do conteúdo cultural. Devem ser obtidas todas as licenças e 
autorizações necessárias. 
 
As obras de conservação devem incluir os seguintes aspectos: 
 

i. a definição do valor patrimonial cultural do sítio, o que requer a pesquisa anterior 
de todos os documentos e de todas as histórias orais, uma observação 
pormenorizada do local, e o registo da sua condição física; 

ii. a consulta à comunidade, que deve prosseguir durante a obra, conforme for 
apropriado; 

iii. a preparação de um plano que observe os princípios de conservação desta carta; 
iv. a implementação de todos os trabalhos planeados; e 
v. a documentação de todas as pesquisas, registos e trabalhos de conservação, 

durante a sua execução. 
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PRINCÍPIOS GERAIS 
 
4. Método de Conservação 
 

A conservação deve : 
 

i. usar todos os valores, conhecimentos, disciplinas, artes e ofícios relevantes para a 
conservação; 

ii. mostrar o maior respeito pelo, e envolver a menor perda possível do material com 
valor patrimonial cultural; 

iii. envolver o menor grau de intervenção que seja consistente com o tratamento a 
longo prazo e com os princípios desta carta; 

iv. ter em consideração as necessidades, capacidades e recursos das comunidades 
específicas; e 

v. ser totalmente documentada e registada 
 
5. Respeito pela evidência existente 
 

Na conservação, deve ser respeitada a evidência do tempo e das contribuições de todos os 
períodos. O material de um determinado período pode ser obscurecido ou removido se uma 
avaliação demonstrar que isso não vai diminuir o valor patrimonial cultural do sítio. Nessas 
circunstâncias, esse material deve ser documentado antes de ser obscurecido ou removido. 

 
6. Enquadramento 
 

O enquadramento histórico de um sítio deve ser conservado nesse próprio sítio. Se o 
enquadramento histórico já não existir, o objectivo deve ser a construção de um enquadramento 
baseado na evidência física e documental. A extensão do enquadramento apropriado pode ser 
afectada por restrições alheias ao valor cultural. 

 
7. Mitigação de riscos 
 

Devem ser avaliados todos os sítios com valor patrimonial cultural no que respeita ao respectivo 
risco potencial proveniente de quaisquer processos ou eventos naturais. Quando for determinado 
um risco significativo, deve ser empreendida a acção apropriada para minimizar esse risco. Sempre 
que for apropriado, deve ser preparado um plano de mitigação de riscos. 

 
8. Relocação 
 

O sítio de uma estrutura histórica é, geralmente, uma parte integral do seu valor patrimonial 
cultural. No entanto, a relocação pode ser uma parte legítima do processo de conservação sempre 
que a avaliação mostre que: 
 

i. o sítio não tem valor associado (uma circunstância excepcional); ou 
ii. a relocação é o único meio para se salvar a estrutura; ou 
iii. a relocação proporciona a continuidade do valor patrimonial cultural. 

 
Um sítio novo deve proporcionar um enquadramento compatível com o valor patrimonial cultural. 
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9. Investigação Invasiva 
 

A investigação invasiva de um sítio pode proporcionar conhecimentos que não seria provável 
conseguirem-se a partir de qualquer outra fonte. A investigação arqueológica ou estrutural pode ser 
justificada sempre que essas evidências estejam quase a ser perdidas, ou quando o conhecimento 
possa ser significativamente aumentado, ou quando for necessário estabelecer-se a existência de 
material com valor patrimonial cultural, ou quando for necessária para trabalhos de conservação. O 
exame deve ser efectuado de acordo com normas científicas aceites. Essas investigações devem 
deixar a máxima quantidade de material não perturbado para estudo pelas futuras gerações. 

 
10. Conteúdos 
 

Quando os conteúdos de um sítio contribuírem para o seu valor patrimonial cultural, eles devem ser 
encarados como uma parte integral do sítio e devem ser conservados nele. 

 
11. Obras de Arte e Fábrica Especial 
 

A escultura, a pintura, a tecelagem, o vidro decorado e as outras artes associadas com um sítio 
devem ser consideradas como partes integrantes desse sítio. Quando for necessário executar-se a 
manutenção e a reparação desses materiais, deve ser encarado o aconselhamento por um 
especialista de conservação apropriado. 

 
12. Registos 
 

Os registos das pesquisas e da conservação dos sítios com valor patrimonial cultural devem ser 
guardados num arquivo apropriado. Parte do conhecimento sobre os sítios com valor patrimonial 
indígena não é assunto de registo público, mas está atribuído a guardiões dentro da comunidade 
indígena. 
 
 

PROCESSOS DE CONSERVAÇÃO 
 
13. Graus de Intervenção 

 
A conservação pode envolver, numa ordem crescente de extensão da intervenção: não 
intervenção, manutenção, estabilização, reparação, restauro, reconstrução ou adaptação. Sempre 
que for apropriado, podem ser aplicados processos de conservação a partes ou a componentes de 
uma estrutura ou de um sítio. 
 
A recriação, significando a reconstrução conjectural de um sítio, e a réplica, significando a cópia de 
um sítio existente, estão fora do objectivo desta carta. 

 
14. Não intervenção 
 

Nalgumas circunstâncias, a avaliação pode demonstrar que é indesejável fazer-se qualquer 
intervenção. Em especial, a constância não perturbada da associação espiritual pode ser mais 
importante do que os aspectos físicos de alguns sítios com valor patrimonial indígena. 
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15. Manutenção 
 

Um sítio com valor patrimonial cultural deve ser mantido regularmente e em conformidade com um 
plano, excepto nas circunstâncias em que seja mais apropriado para os sítios que permaneçam 
sem qualquer intervenção. 

 
16. Estabilização 
 

Os sítios com valor patrimonial cultural devem ser protegidos contra os processos de degradação, 
excepto quando essa degradação for apropriada para o seu valor. Apesar de a degradação não 
poder ser totalmente evitada, ela pode ser atrasada providenciando-se-lhes estabilização ou apoio. 

 
17. Reparação 
 

A reparação do material ou de um sítio deve ser feita com materiais originais ou similares. Pode ser 
justificada a reparação com normas tecnicamente superiores, em vez da mão-de-obra ou de 
materiais originais, sempre que a expectativa de vida do sítio ou do material seja aumentada, que o 
novo material seja compatível com o antigo, e que o valor patrimonial cultural não fique diminuído. 
O material novo deve ser identificável. 

 
18. Restauro 
 

O restauro deve ser fundamentado no respeito pelo material existente e pela interpretação lógica 
de toda a evidência disponível, para que o sítio seja consistente com as suas anteriores forma e 
significado. Só deve ser empreendido se o valor patrimonial cultural do sítio for recuperado ou 
revelado pelo processo. 
 
O processo de restauro envolve, tipicamente, a remontagem e a reinstalação, e pode envolver a 
remoção de acrescentos. 

 
19. Reconstrução 
 

A reconstrução distingue-se do restauro pela introdução de materiais adicionais onde tiverem 
acontecido perdas. A reconstrução pode ser apropriada se ela for essencial para a função ou para 
a compreensão de um sítio, se existir suficiente evidência física e documental que minimize a 
conjectura, e se o património sobrevivente for preservado. 
 
Normalmente, a reconstrução não deve constituir a maior parte de um sítio. Devem ser evitadas as 
representações generalizadas de elementos ou de estruturas típicos. 
 

20. Adaptação 
 

A conservação de um sítio com valor patrimonial cultural é, habitualmente, facilitada se ele estiver a 
servir um objectivo social, cultural ou economicamente útil. Nalguns casos, podem ser aceitáveis 
alterações e adições, sempre que elas forem essenciais para o uso continuado, ou sempre que 
elas forem culturalmente desejáveis, ou sempre que a conservação do sítio não possa ser 
conseguida por outra forma. No entanto, todas as alterações devem ser as mínimas necessárias e 
não devem prejudicar o valor patrimonial cultural do sítio. Todas as condições e alterações devem 
ser compatíveis com a fábrica original, mas devem ser suficientemente distintas para que possam 
ser lidas como obra nova. 
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21. Interpretação 
 

Pode ser apropriada a interpretação de um sítio se for necessária a valorização da sua 
compreensão pelo público. Deve ser cumprido um protocolo relevante. Nenhuma interpretação 
deve comprometer os valores, a aparência, a estrutura ou os materiais de um sítio, ou ser intrusiva 
relativamente à experiência de um sítio. 

 
22. DEFINIÇÕES 

 
Para os objectivos desta carta : 
 

• adaptação significa a modificação de um sítio para um uso compatível, envolvendo a 
menor perda possível do seu valor patrimonial cultural; 

 

• conservação significa os processos para se cuidar de um sítio tendo em vista 
salvaguardar-se o seu valor patrimonial cultural; 

 

• valor patrimonial cultural significa a detenção de especial significado histórico, 
arqueológico, arquitectónico, tecnológico, estético, científico, espiritual, social, tradicional 
ou outros, associado com a actividade humana; 

 

• manutenção significa os cuidados protectores de um sítio; 
 

• material significa a matéria física que é produto da actividade humana ou que foi 
modificada pela actividade humana; 

 

• sítio significa qualquer terreno, incluindo terrenos cobertos pela água, e o espaço aéreo 
que forma o contexto espacial desse terreno, incluindo quaisquer paisagens, sítios 
tradicionais ou lugares sagrados, e tudo o que estiver agarrado a esse terreno, incluindo 
sítios arqueológicos, jardins, edifícios ou estruturas, bem como qualquer curso de água, 
seja doce ou do mar, que faça parte do património histórico e cultural da Nova Zelândia; 

 

• preservação significa a manutenção de um sítio com a menor alteração possível; 
 

• remontagem (anastylosis) significa a montagem de partes existentes, mas 
desmembradas, de novo em conjunto; 

 

• reconstrução significa construir-se de novo a forma original, usando-se material velho e 
novo; 

 

• reinstalação significa colocarem-se os componentes do material antigo, de novo, na sua 
posição; 

 

• reparação significa pôr em bom estado o material degradado ou danificado; 
 

• restauro significa a reversão de um sítio, tão aproximadamente quanto possível, a um 
estado anterior, por remontagem, reinstalação e/ou remoção de adições estranhas; 

 

• estabilização significa a detenção do processo de degradação; 
 

• estrutura significa qualquer edifício, equipamento, diapositivo ou outra instalação feita 
pelas pessoas e que esteja agarrada ao terreno. 
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APÊNDICE VI 



Conversa com o Arq. Nelson Ferreira de Almeida 

Abril de 2019 

 

‘A única coisa que têm em comum (Mercado Bom Sucesso e Mercado Beira Rio) é ambos 

se chamarem de mercado e terem tido a mesma equipa, eu a Rosário e o Luís, nosso filho mais 

velho. É a única coisa que têm em comum. As circunstâncias em que cada um aparece e são 

desenvolvidos são totalmente diferentes. Até pelo período em que são feitos. Em 2008 quando 

começamos com o Mercado Bom Sucesso estávamos no início de uma crise, falências, 

desemprego, entre muitas coisas. Muitas pessoas desempregadas em pânico. Foi importante na 

altura a criação de pequenos negócios, micro-negócios. Houve muita gente que criou o seu 

primeiro negócio (…) Hoje reconhecemos marcas que começaram lá. Aconteceram uma data 

de coisas insignificantes que na realidade não são assim tão insignificantes (…) Algumas delas já 

nem estão ali, já são maiores do que aquilo, mas nasceram ali, foi uma espécie de laboratório. 

Logo a seguir, em 2014, abre em Lisboa, um conceito mais de tasquinhas, aquela ideia de ‘picar’ 

(…) que não sendo originalmente cultural da Europa, (…) porque já existia, não organizado 

daquela maneira, mas já existia. Depois em Lisboa o Mercado da Ribeira é replicado com grande 

sucesso. Depois a Time Out sistematiza o conceito. Temos todos a sensação de que tudo isto foi 

há séculos, uma eternidade. Passados uns anos o Mercado Bom Sucesso é um projeto que é 

ganho completamente às avessas (…) O concurso é lançado pela Camara do Porto e é 

organizado pelo gabinete do vereador da camara. Ao ler o caderno de encargos, chega-se ao 

fim e percebemos que o que se pretende é um centro comercial. Tanto que as outras propostas 

dos outros concorrentes, o que apresentam é a proposta de um centro comercial (…) Eu sabia 

que a ideia de um centro comercial ali estava falida antes de abrir (…) e disse-lhes, isto vai correr 

mal, está diferente a sociedade do Porto (…) Isto vai correr tudo muito mal (…) pode-se apresentar 

propostas alternativas? (…) e saiu aquilo que lá está. Isto em 2009. 

O mercado Beira Rio vai fazer dois anos este ano, é uma ideia muito mais recente. Já vem 

depois de termos feito todos muitas experiências, o Mercado do Bom sucesso é pensado num 

período de crise, é um projeto de muito arrojo conceptual, não falo da arquitetura, estou a falar 

do conceito (…) Em 2009 Portugal tinha uma centena de diferenças de cotas (orçamentos) (…). 

A ribeira de Gaia não existia. O porto e em especial a ribeira de Gaia, Apesar de ter as caves do 

vinho do Porto, tinha nos anos bons 400 mil turistas ao longo do ano todo, ridículo comparado 

com os números de hoje (…) Portanto o contexto é realmente diferente, o fluxo de turismo da 

ribeira de gaia, o aparecimento do teleférico e o início do processo de restauro ali da zona 

histórica. Aquilo era mau, verdadeiramente mau (…) Em 2017 (…) é outro mundo, não tem nada 

a ver, e a Câmara de Gaia descobre que ali na ribeira de gaia tem ali uma peça a destoar. Tudo 

o resto stava praticamente tudo recuperado ou a recuperar (…) Porco, sujo mal cheiroso, o 

normal de um mercado velho, a camara já tinha desistido dele (…)a maior parte dos vendedores 

já com muita idade, o que não ajudava nada(…) O mercado tradicional, é preciso haver pessoas, 

residentes, não há ali ninguém, só os turistas e esses não andam a comprar carne e peixe ou 

legumes. Obviamente com tudo o que havia mudado no cenário do turismo e da reabilitação e 

com tudo o que se passava nas duas ribeiras, Porto e Gaia não faltavam investidores para uma 

peça dessas. Nem tudo é bom, O projeto tinha algumas dificuldades que era a escala. A camara 

tinha alguma dificuldade, fez um esforço grande para manter o maior número possível de bancas 

tradicionais. A escala, a massa critica do projeto, era pequena face ao nível e aos custos de 

intervenção de restauro que aquilo precisava de ter. Na balança, os custos e as receitas, era 

muito difícil (…) Tinha e tem uma galeria para expandir aquilo, para fazer eventos, exposições, 

organizar sessões de provas de vinho. Portanto o conceito ali foi um pouco mais radical, (…) a 

comercialização tentou trazer algumas coisas novas, … teve na abertura bancas de comercio 

tradicional, muito engraçado porque abriam dentro do seu funcionamento habitual, seis, sete da 

manhã e fechavam por volta das dezasseis. (…) Foi um processo muito engraçado (…) Dos que 

ficaram tem acontecido coisas muito engraçadas. Nas primeiras semanas lembro-me (…) de 

observar o comportamento das pessoas. Nos dias a seguir à inauguração achei piada uma 

senhora conforme os hábitos dela das bancas tradicionais arrumava tudo limpava tudo e ficava 

a observar também. Passado algumas semanas fui ter com ela e disse-lhe; você está a perder 

negócio ponha aqui à venda umas tapas com os vários produtos que tem, com pão e vários 



chouriços você vai vender. Foi logo falar com o padeiro para uma sociedade. Depois aconteceu 

o mesmo com um Homem das frutas, disse-lhe exatamente o mesmo (…) A gente puxando pela 

cabeça faz coisas fantásticas (…). 

Manter a traça original era obrigatório, depois caixilharias por exemplo foi uma 

negociação dura entre a parte da Camara e o investidor. Por um lado, a Câmara queria a 

recuperação e restauro repondo tal e qual a caixilharia, nós queremos fazer isso também, mas 

por outro lado queremos que haja condições, acima de tudo que as pessoas possam estar lá 

dentro com o mínimo de conforto (…) a quem lá está. O que implica caixilharias de altíssima 

qualidade, com desenho antigo, mas performance moderna. Isto é caro. Obviamente o promotor 

disse que não (…) Nas lojas exterior os contratos não permitiam grande intervenção ou nenhuma, 

apenas a camara teve alguma intervenção (…) por fotografias podemos ter noção de como 

aquilo era, não era grande coisa. Se fosse possível fazer o que a gente queria, que era terminar o 

trabalho por fora, a sinalética. Os toldos conseguimos colocamos aquilo tudo uniforme (…) Aquilo 

era muito mau, agora está razoavelmente arrumadinho. Os lojistas do exterior têm um contrato 

que é preciso respeitar, só no fim é que começando a ver o resultado, lá colaboraram (…) Nem 

no Bom Sucesso o conseguimos. A mercearia que lá tem continua igual, (…) não mudou nadinha. 

Há lojas que quando passo nem quero olhar (…) A arquitectura não é só desenhar, é gerir pessoas 

(…). 

As premissas do caderno de encargos levaram-nos por ali. Se vir no nosso site nós somos 

extremamente ecléticos. Não temos nenhuma linha, cada caso é um caso, verdades absolutas, 

eu não acredito nelas. Analiso as situações e tenho de resolver aquele problema, é como quem 

vai ao médico.’ 
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