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Resumo

A presente dissertação de mestrado integrado em

Arquitectura, tem como tema de investigação a arquitectura

moderna, mais concretamente a sua aplicação em Portugal,

procurando entender como intervir e reconverter os edifícios,

mantendo a sua integridade e valores, deixando ao mesmo tempo a

marca do tempo em que se intervém.

A necessidade desta investigação surge da realidade dos

edifícios característicos da arquitectura moderna, uma vez que uma

parte significativa do património arquitectónico moderno ainda se

encontra abandonado e em mau estado de conservação. Com isso,

surge a necessidade de intervir e requalificar o património, de forma

a que se torne possível dar uma nova vida aos edifícios,

devolvendo-os à comunidade, pois com o abandono vem a

degradação que pode levar a que os edifícios fiquem em mau estado

de conservação, perdendo-se, sem sombra de dúvida, pedaços da

nossa história. Cabe assim aos arquitectos compreender e saber

como e quando intervir no património arquitectónico.

O resultado desta investigação é materializado no projecto de

intervenção no Antigo Quartel dos Bombeiros de Riba de Ave, um

edifício com uma organização funcional muito característica do uso

para o qual foi projectado, o que adiciona um factor de interesse

extra ao projecto de intervenção, pois necessita de uma intervenção

mais profunda para o adaptar para uma nova realidade, respeitando

a integridade e a imagem do mesmo.
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Abstract

This dissertation of the integrated Master’s degree in

Architecture has as its investigation theme the modern architecture,

more specifically its application in Portugal, and aims to understand

how to intervene and reconvert the buildings, while maintaining their

integrity and values, and, at the same time, leaving the traces of the

period in which they were intervened.

The need for this investigation emerges from the reality of the

buildings characteristic of modern architecture, since a significant

part of the modern architectural heritage is still abandoned and in

poor condition. With that, there is a need to intervene and requalify

the heritage, so that it becomes possible to give a new life to the

buildings by returning them to the community, because with the

abandonment comes the degradation that can lead them to a poor

state of conservation, which will undoubtedly result in a loss of

pieces of our history. Thus, it is up to architects to understand and

know how and when to intervene in the architectural heritage.

The results of this investigation are materialized in the

intervention project in the Old Fire Station of Riba de Ave, a building

with a functional organization very characteristic of the use for which

it was designed, which adds an extra interest factor to this

intervention, since it requires a deeper intervention to adapt it to a

new reality, while respecting its integrity and image.
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Introdução

Como sabemos, a conservação e a transmissão deste

património é uma tarefa complexa que será possível, de acordo

com o grau com que a sociedade chegue à compreensão e

apreciação do valor da arquitectura do Movimento Moderno. Os

edifícios, sítios e conjuntos do Movimento Moderno continuam a

estar mais em risco do que em qualquer outro período da história.

No final da década de 1980, muitas obras modernas já haviam

sido demolidas ou transfiguradas. Isto deveu-se ao facto de

muitos não terem sido considerados elementos patrimoniais, de

as suas funções originais terem sido substancialmente alteradas

e de as suas inovações tecnológicas nem sempre terem

suportado tensões de longo prazo. [TOSTÕES, Ana. 2015: p. 19]

O excerto do artigo publicado por Ana Tostões1 representa a

necessidade da investigação realizada pois

A tomada de consciência da arquitectura do Movimento

Moderno como património é recente, mas nem por isso o debate

sobre a sua valorização e conservação é menor. [Ibidem: p. 17]

Para tal foram criadas, pelas entidades competentes,

indicações e normativas a seguir para a intervenção nos edifícios de

forma a que estes sejam respeitados e não percam os seus valores

que os caracterizam e que fazem deles edifícios classificados.

A arquitectura e os arquitectos têm a obrigação de zelar pelo

património arquitectónico, visto serem os únicos a terem as

1 Consultar Biografia de Autores Estudados / Citados
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ferramentas necessárias para o fazerem da forma mais correcta e

eficaz. Essa é, também, uma necessidade cada vez mais urgente pois,

com o deteriorar dos edifícios, muitos são os proprietários dos

mesmos que optam os por abandonar, ao invés de procurarem

recuperar e/ou reconverter, aumentando assim o número de

edifícios abandonados e, consequentemente, aumentando a perda

de edifícios classificados.

1 - Motivação

A dissertação apresentada surge como forma de dar resposta

à busca pessoal em relação à intervenção no património

arquitectónico moderno, tendo este documento o objectivo de se

tornar um documento de apoio para aqueles que procurem as

mesmas informações, procurando alcançar relevância e alguma

sintetização das indicações e normativas dadas pelas entidades

competentes sobre o tema.

A necessidade da criação deste estudo prende-se também

com a dificuldade encontrada aquando do processo de investigação,

pois apesar de todos os documentos indicativos estarem disponíveis

online, estes estão divididos por vários sites, tornando-se, algumas

vezes, difícil e confuso ter acesso a toda a informação.

2 - Questão de Investigação

A questão de investigação prende-se pela realidade da

arquitectura em Portugal e no Mundo. Cada vez mais são menores os

lotes disponíveis para construções de raiz, sendo a recuperação e

reconversão dos edifícios a única alternativa existente. Infelizmente,

ainda há quem não respeite os edifícios existentes e opte pela sua

demolição, não olhando aos valores dos mesmos. É como forma

preventiva que alguns desses edifícios são considerados edifícios

classificados, impedindo assim a sua demolição. Contudo, se os
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mesmo não forem intervencionados acabarão sempre por cair por

eles próprios, pois tal como o ser humano, uma construção, uma

estrutura, tem o seu ciclo de vida e, se não for cuidada, colapsará,

isto porque:

Nenhum material é por si próprio durável; é a interacção

entre o material e o ambiente a que está exposto que determina

a sua durabilidade. [COSTA, António: p.7]

É para prevenir a perca desses edifícios notáveis, do ponto de

vista arquitectónico, histórico, social, comunitário, entre outros

valores, que surge a questão de investigação, como intervir e

reconverte-los respeitando a sua identidade e os seus valores?

3 - Objecto de Intervenção.

Atendendo ao objectivo proposto, foi escolhido como objecto

de intervenção o Antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários de Riba

de Ave. Este edifício, embora classificado, não apresenta valores

arquitectónicos, digamos, francamente relevantes, mas sim

comunitários, históricos e sociais. Localizado à entrada da Vila de

Riba de Ave, este é um dos primeiros edifícios que se vê, no entanto

no edifício actual, apenas a fachada voltada para a Avenida Narciso

Ferreira é alvo de trabalho de destaque, enquanto que as traseiras

que são voltadas para o ex-libris do local em que se insere, o Rio Ave,

e que dá força à primeira imagem que se tem da vila, tem um

aspecto ‘desleixado’ e pouco trabalhado.

Este edifício torna-se assim um desafio para o projecto da sua

reconversão, pois envolverá um trabalho de fachada e de interiores,

uma vez que se trata de um Quartel de Bombeiros e como tal tem

uma organização funcional muito própria, sem que sejam perdidos os

seus valores e, se possível, sejam acrescentados mais ao mesmo.
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Tal como grande parte dos mais emblemáticos edifícios da vila,

este foi mandado construir pela família de Narciso Ferreira, o grande

patrono de Riba de Ave, como forma de prestar auxílio aos

habitantes da freguesia e das redondezas.

4 - Objectivos

O trabalho de dissertação apresentado tem como objectivo

partir da compreensão do movimento moderno, até ao objecto foco

do estudo apresentado, e o conhecimento de como intervir nos

edifícios característicos dessa época da arquitectura. Pretende

aliar-se à luta pela recuperação e, quando justificada, reconversão

dos edifícios da arquitectura moderna de forma a que não se percam

mais edifícios e com eles mais histórias que os mesmos representam,

isto porque

Num mundo que está cada vez mais sujeito às forças da

globalização e da homogeneização, e num mundo em que a

procura da identidade cultural está, por vezes, afectada por

nacionalismos agressivos e pela supressão das culturas das

minorias, a contribuição essencial que é dada pela consideração

da autenticidade na prática da conservação consiste na

clarificação e na iluminação da memória colectiva da

humanidade. [Documento de Nara sobre a Autencidade, 1994: p.2]

5 - Estrutura

O estudo realizado divide-se entre três capítulos, o Estado da

Arte, os Casos de Referência e o Caso de Estudo, finalizando-se pela

Conclusão.

O primeiro capítulo, intitulado de Estado da Arte, subdivide-se

em dois pontos, que se complementam. No primeiro ponto há a

procura pelo entendimento de o que é a arquitectura moderna e
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qual a influência da tipologia na mesma. O segundo ponto debate o

desenvolvimento, tardio, da arquitectura moderna em Portugal.

Parte-se assim de uma análise generalista para uma análise particular,

que procura demonstrar as diferenças entre o que se fazia ‘lá fora’ e

o que se fazia ‘cá dentro’, a diferença no entendimento, aceitação e

implementação do movimento.

No segundo capítulo, Casos de Referência, são apresentados

os dois casos estudados, os quais foram escolhidos pela qualidade da

intervenção sofrida mas, sobretudo, pela resposta dada à

necessidade de reestruturação do edifício e reintegração com a

comunidade.

No terceiro, e último, capítulo, Caso de Estudo, contém uma

análise histórica da localidade na qual o edifício se insere, fazendo

posteriormente toda a análise relativa ao edifício terminando com a

apresentação do projecto para o mesmo, com o principal objectivo

de o devolver à comunidade, tomando por base todos os conceitos

morfológicos e de princípios estudados, procurando a intervenção

ser uma possível interpretação de tais âmbitos. Após a conclusão da

dissertação apresentada, são divulgadas as Referências Bibliográficas

e a Biografia de Autores Estudados / Citados. Em anexo são

apresentados diversas fotografias do edifício e os desenhos técnicos

do mesmo.
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Capítulo I - Estado da Arte
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1 - A Tipologia na Arquitectura Moderna

O estudo apresentado refere-se à análise do desenvolvimento

da tipologia na arquitectura moderna, sendo que, para tal, é

necessário conhecer a arquitectura moderna cujo estudo andará a

par com o saber diferenciar ‘tipologia’ de ‘tipo’ e saber reconhecer a

importância da tipologia no desenvolvimento da arquitectura, em

especial na arquitectura moderna.

Segundo o dicionário da língua portuguesa, ‘tipologia’ é o

estudo dos traços característicos de um conjunto de dados e

determinação dos seus tipos ou sistemas2. Ao termo ‘tipologia’ é

vulgarmente associado a definição do número de divisões de um

edifício, contudo o termo é mal empregue, pois essa descrição é o

‘tipo’. uma vez que tipo é o conjunto de características que

distinguem uma classe3. Por sua vez, o ‘tipo’ é várias vezes

confundido com o modelo, sendo um dos conceitos de tipo mais

citados e respeitados na arquitectura da autoria de Quatremère de

Quincy4, no qual defendia que o ‘tipo’ não é um objecto que se

reproduz mecanicamente:

O tipo não representa tanto a imagem de uma coisa que

tenha que copiar-se e imitar-se perfeitamente, senão a ideia de

um elemento que deve servir de regra ao modelo [...] O modelo

[...] é um objeto que deve se repetir tal qual é; o tipo, ao

2 Tipologia in Dicionário Infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto

Editora, 2003-2020. Disponível na Internet:

<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/tipologia>
3 Tipo in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora,

2003-2020. Disponível na Internet:

<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/tipo>
4 Consultar Biografia de Autores Estudados / Citados
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Figura 1 - Livraria Lello, Porto, um exemplo da 'Arte Noveau' em Portugal
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contrário, é um objeto de acordo com o qual cada um pode

conceber obras que não se assemelhavam em absoluto entre si.

[QUATREMÈRE DE QUINCY, cit. por ZAGURY , Helena, 2014: p.142]

O movimento da Arquitectura Moderna deve a sua origem ao

movimento que a antecedeu, o movimento ‘Art Noveau’5. Em Março

de 1884, Montgomery Schuyler6 expôs na conferência intitulada de

‘A Arquitectura Moderna’ em Nova Iorque, a sua opinião acerca da

(...) necessidade de uma cultura universal da arquitectura

tal como existia na Europa, algo que faltava nos Estados Unidos

devido à ausência de bons modelos. [COLQUHOUN, Alan, 2002: p.35]

Apesar de ter elogiado os arquitectos de Chicago por terem

sabido adaptar a sua arquitectura aos problemas técnicos que

haviam surgido como os elevadores e as construções em aço,

considerava que isso não havia resolvido todo o problema, pois

segundo Schuyler,

(...) a verdadeira estrutura destes imponentes edifícios (a

‘construção de Chicago’) é um armazém de aço e argila cozida e

quando procuramos a sua expressão arquitectónica, a nossa

5 Estilo artístico ornamental (também conhecido por Art Nouveau e Jugendstil,

entre outros nomes) que surgiu na Europa e nos Estados Unidos da América entre

cerca de 1860 e 1910. A estética da Arte Nova constitui uma tentativa de

modernidade e de criar um estilo livre das imitações históricas que tinham

caracterizado o século XIX. Afirma-se principalmente no campo decorativo,

empregando curvas e contracurvas, excêntricas e assimétricas, e estilizações florais.

É visível na arquitetura, no desenho de interiores, na joalharia, no desenho em vidro

e na ilustração. Entre os seus principais cultores encontram-se William Morris,

Antoni Gaudí, Charles Rennie Mackintosh, Henry Clemens van de Velde, Gustav

Klimt e René Lalique. [Arte Nova in Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora,

2003-2021. Disponível na Internet: https://www.infopedia.pt/$arte-nova]
6 Consultar Biografia de Autores Estudados / Citados

https://www.infopedia.pt/$arte-nova
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Figura 2 - Ilustração intitulada como “Chicago in Flames”, outubro de 1871
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pesquisa não é bem sucedida. [COLQUHOUN, Alan, 2002: p.35

Foi através das tendências surgidas em Chicago7, que levaram

o movimento ‘Art Nouveau’ a um outro nível, surgindo assim o

‘Movimento Moderno’ e consigo a ‘Arquitectura Moderna’. Neste

novo movimento surgiu uma arquitectura com uma nova linguagem,

com a utilização de novos materiais construtivos e de novas

tecnologias. Apesar de toda a inovação associada a Chicago, que viria

a ser chamada de ‘Escola de Chicago’, a sua importância só foi

reconhecida durante as décadas de 1920 e 1930.

Nos princípios da época da arquitectura moderna, foi Adam

Muthesius8 quem deu os primeiros passos para dar uma maior

valorização à importância da tipologia dos edifícios, defendendo que:

O homem de hoje, escreveu em 1901, não pode entender

que os verdadeiros valores da arquitetura são totalmente

independentes da questão do estilo, nem que uma verdadeira

análise de uma obra arquitectónica não fala do estilo. [MUTHESIUS,

H., cit. por HERNÁNDEZ, Manuel Martín, 1984: p.67]

7 Em 1871, a cidade de Chicago sofreu um grande incêndio que destruiu toda a

cidade. Até então esta cidade tinha uma malha urbana em estilo “tabuleiro de

xadrez” e as construções da cidade eram em madeira. Nesta altura na cidade já

existia um forte centro financeiro e um polo industrial, o que lhes permitiu ter

bases económicas para investir na reconstrução da cidade que decorreu entre 1880

e 1900. Este desastre que atingiu a cidade de Chicago foi algo que deu origem à

criação de uma nova cidade, com um novo desenho urbano. Assim, nesta

reconstrução urbana a cidade tornou-se numa das maiores cidades dos Estados

Unidos com edifícios para escritórios e hotéis e tendo ela sido construída com

recurso a novas técnicas de construção, como o recurso ao vidro enquanto parede

e a utilização de estruturas em aço. Esta inovação na arquitectura de Chicago

demonstrou-se também através da volumetria dos edifícios da cidade que criou

assim uma nova linguagem dos edifícios que se desenvolviam em altura, tendo

estes edifícios ficado conhecidos como os arranhas-céu.
8 Consultar Biografia de Autores Estudados / Citados
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9
Figura 3 - Cartaz da primeira exposição organizada pela Deutscher Werkbund
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Membro fundador da Deutscher Werkbund9, Muthesius

defendia que apenas os objectos feitos pela máquina eram

produzidos de acordo com a natureza económica da época [Deutscher

Werkbund], no entanto encontrou divergências no seio da associação

que ajudara a fundar, dividindo-se assim a Deutscher Werkbund

entre

(...) duas correntes dominantes daquela época: a

padronização industrial e a tipificação dos produtos e, por outro

lado, a busca da individualidade artística.[Ibidem]

Outro membro fundador da Deutscher Werkbund foi Peter

Behrens10, que teve como colaboradores alguns dos arquitectos que

viriam a ser os maiores nomes da arquitectura moderna, Walter

Gropius11, Mies Van der Rohe12 e Le Corbusier13.

Walter Gropius deixou o gabinete de Behrens em 1910 tendo

nesse mesmo ano iniciado uma parceria com Adolf Meyer14. Walter

Gropius e A. Meyer tiveram como um dos seus primeiros trabalhos, o

projecto para uma fábrica de calçado, a Fagus-Werk Factory. Este

edifício foi idealizado tendo como protagonista o vidro, sendo esse o

principal material das paredes exteriores do edifício. Gropius era um

defensor da busca pela individualidade artística, tendo em 1910

afirmado que:

9 Deutscher Werkbund era a “associação de artistas, artesãos e publicitários,

fundada em Munique. O seu objectivo era melhorar o trabalho profissional

mediante a educação e a propaganda e através da acção conjunta da arte, da

indústria e do artesanato” [HEITLINGER, Paulo, 2014]
10 Consultar Biografia de Autores Estudados / Citados
11 Ibidem
12 Ibidem
13 Ibidem
14 Ibidem
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Figura 4 - Fagus-Werk Factory de Walter Gropius e Adolf Meyer
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Uma convenção no bom sentido do termo, não deve ser

esperada acentuação da individualidade de cada um, mas

justamente por meios de uma união, através do ritmo das

repetições, da singularidade das formas reconhecidas como boas

em uma ocasião, repetitivo. [GROPIUS, W., cit. por HERNÁNDEZ, Manuel

Martín, 1984: p.67 ]

Em 1914 Mathesius publicou a tese “O futuro de Werkbund”,

na qual defendeu que:

A arquitetura e, com ela, todo o campo de produtividade

da Werkbund, tende a criar uma tipificação, e somente através

dela se pode adquirir essa importância apropriada nos tempos de

uma cultura harmoniosa (...) Somente através da tipificação, que

deve ser considerada como resultado de uma concentração

saudável, se pode manifestar como novo, um sabor seguro e

geralmente aceite. [MUTHESIUS, H., cit. por HERNÁNDEZ, Manuel Martín,

1984: p.68]

A resposta ao documento publicado por Mathesius foi

publicada por Henry van de Velde15, na qual defende que o artista:

Não se deve submeter à disciplina: Enquanto existirem

artistas no Werkbund e enquanto estes influenciam muito, eles

protestarão contra todas as tentativas de estabelecer um cânone

ou uma tipificação. [VAN DE VELDE, H., cit. por HERNÁNDEZ, Manuel

Martín, 1984: pp.68-69]

15 Consultar Biografia de Autores Estudados / Citados
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Figura 5 - Edifício da Bauhaus na Alemanha
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Assim é seguro dizer que a única coisa em que ambas fracções

da Deutscher Werkbund concordavam era de que os tipos não devem

ser procurados no passado, mas sim na nova indústria [HERNÁNDEZ,

Manuel Martín, 1984: p.69]. Walter Gropius defendia ainda que

(...) a sociedade, que se irá fundar, (...), considera como

seu objetivo a industrialização da construção , unificando assim o

trabalho artístico do arquiteto com a economia do empresário.

[GROPIUS, W., cit. por HERNÁNDEZ, Manuel Martín, 1984: p.69 ]

Contudo, encontrar os novos princípios para essa nova

sociedade tornou-se um problema16, tendo Gropius dito que:

Um objeto é definido pela sua natureza. Para projectá-lo

para funcionar corretamente - seja um contentor, uma cadeira

ou uma casa - devemos, antes de tudo, estudar a sua natureza;

porque deve servir perfeitamente a seu propósito, isto é, deve

cumprir com utilidade sua função, ser durável, económico e lindo.
[GROPIUS, W., cit. por HERNÁNDEZ, Manuel Martín, 1984: p.70]

Sendo que defendia também que:

A criação de tipos padronizado para todas as

necessidades diárias é uma obrigação social ”, tendo sempre em

mente que“ o número apropriado de tipos de cada objeto sempre

será grande o suficiente para permitir que ao objeto indivíduo a

seleção do produto que melhor lhe convier. [Ibidem]

16 HERNÁNDEZ, Manuel Martín, 1984: p.70
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Figura 6 - Villa Savoye de Le Corbusier, 1929
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Foi com base nesses ideais que a Bauhaus foi fundada, com o

objectivo de criar casas simples, eficientes e bem projectadas,

defendendo assim a produção industrial como forma de fazer uma

construção mais rápida e económica17. Para tal,

(...) as oficinas da Bauhaus são essencialmente

laboratórios onde são cuidadosa e permanentemente

desenvolvidos e aprimorados, protótipos de objetos adequados e

típicos de nossos tempo para produção em massa. [GROPIUS, W., cit.

por HERNÁNDEZ, Manuel Martín, 1984: p.70]

Le Corbusier defendeu em 1923 que os estilos são uma

mentira [LE CORBUSIER cit. por HERNÁNDEZ, Manuel Martín, 1984: p.70], no

entanto ele mesmo viria a publicar, aquela que se tornou a bíblia

para a nova arquitectura, “Os cinco pontos sobre uma nova

arquitectura”18, na qual defendia que tendem a estabelecer normas

17 O modernismo da Bauhaus foi um movimento, um método, não um estilo.

Propôs casas simples e modestas para trabalhadores que seriam eficientes,

acessíveis e bem projetadas. Somente componentes padronizados seriam viáveis

para atender à necessidade urgente de construção em larga escala de casas, com

rapidez e a baixo custo. Para isso, a produção em série era a chave. [Disponível na

Internet em

<https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-seculo-20/bauhaus/>]
18 Em 1923 Le Corbusier publicou o livro “Vers une Architecture” no qual

apresentou os cinco princípios para uma nova arquitectura, sendo eles a utilização

de pilotis - pilotis é o sistema construtivo constituído por pilares que suportam toda

a estrutura do edifício deixando o piso térreo livre-, a criação de plantas livres - o

conceito de plantas livres baseia-se sobre o conceito de os edifícios terem o menor

número de paredes possível, tornando-se assim livres, criando assim espaços

interligados -, a utilização de janelas horizontais, a utilização de coberturas jardim -

o conceito de coberturas jardim defende a utilização da cobertura enquanto

espaço de lazer- e a criação de fachadas livres. Estes 5 pontos aqui apresentados só

puderam ganhar vida graças à utilização do betão enquanto material construtivo e

https://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-seculo-20/bauhaus/
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Figura 7 - Villa Savoye, na década de 90, antes de ser recuperada pela Fundação Le

Corbusier
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para lidar com o problema da perfeição [LE CORBUSIER cit. por

HERNÁNDEZ, Manuel Martín, 1984: p.70] . Assim pode-se concluir que:

(...) tratar-se de resolver um problema de relacionamento;

relações entre demandas funcionais internas, relação entre seres

humanos, relacionados com o clima e o local; afinal, procura-se

resolver um problema organizacional, uma arquitetura objetiva

para um cliente anónimo com demandas objetivas.[HERNÁNDEZ,

Manuel Martín, 1984: p.74]

Hannes Meyer19 defendia também que:

Construir sozinho é uma organização: organização social,

técnica, organização económica e também tipológica (...) Essa

interpretação funcional e biológica de arquitetura, como moldar

as funções da vida, carrega logicamente, para pura construção:

este mundo de maneira construtiva que não possui país de

sendo que estes 5 princípios (...)estabeleceram assim as bases de um novo

vocabulário racionalista da arquitectura moderna. (...) Um dos principais edifícios

criados por Le Corbusier é o projecto da Villa Savoye de 1929. Neste projecto foram

postos em prática os cinco princípios defendidos por Le Corbusier, tendo o próprio

definido a Villa Savoye como sendo: (...) um objecto pousado sobre a erva, uma

caixa horizontal branca apoiada no solo sobre pilares (pilotis) cilíndricos, mas,

olhando bem, o volume revela aspectos variados de rica interpretação, desde a

relação com a natureza, que é levada para o terraço e transformada em jardim, aos

diferentes tratamentos de cada uma das fachadas ou o cuidado das comunicações

verticais, resolvidas por meio de rampas cujo percurso é entendido como um

passeio arquitectónico, através do qual se vão revelando os diferentes pontos de

vista dos espaços e dos pormenores, as imagens de um projecto arquitectónico

profundamente influenciado por visões dinâmicas da pintura cubista. (RODRÍGUEZ

LLERA, Ramón, 2006:pp. 239-240]
19 Consultar Biografia de Autores Estudados / Citados



60

Figura 8 - Foto oficial da primeira reunião CIAM em La Sarraz, 1928
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origem. É a expressão de uma atitude internacional em

arquitetura. A internacionalidade é um privilégio da época.

[MEYER, H. cit. por HERNÁNDEZ, Manuel Martín, 1984: p.75]

Em 1928 foram criados os Congresso Internacional de

Arquitectura Moderna (CIAM) que foram considerados como tendo

sido um marco no movimento moderno. Estes congressos foram

organizados pelos principais arquitectos modernistas, tendo tido

como um dos seus criadores o arquitecto Le Corbusier, e serviram

para (...) estudar o estado da questão e propor que a tão esperada

nova arquitetura. [HERNÁNDEZ, Manuel Martín, 1984:p.75], debatendo

assim o rumo da arquitectura, do urbanismo e do design. Foi

afirmado, na declaração de La Sarraz20, assinada pelos 24 arquitectos

presentes, que:

(...) a arquitetura estava inevitavelmente ligada às mais

amplas questões políticas e económicas, e que, longe de ser

removida das realidades do mundo industrializado, deve

depender, por seu nível geral de qualidade, não de artesanato,

mas de a adoção universal de métodos de produção

racionalizados. [FRAMPTON, Kenneth, 1994: p.273 ]

Foi também afirmado, naquela que viria a ser a primeira

declaração conjunta, que:

O método de produção mais eficaz é aquele que parte da

racionalização e da normalização. A racionalização e

padronização atuam diretamente sobre métodos de trabalho na

arquitetura moderna (concepção) como na indústria da

20 A declaração de La Sarraz, datada de 1928, foi a primeira declaração resultante

das conferências CIAM.



62

Figura 9 - Fotografia de grupo do sexto congresso CIAM, 1947
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construção (realização). [Declaração de La Sarraz, cit. por HERNÁNDEZ,

Manuel Martín, 1984: p.75]

Os congressos que se seguiram tiveram como propósito o

estudo da:

(...) habitação mínima e racionalização dos métodos de

construção em busca de imóveis dignos pelo menor custo possível,

e isso numa cidade saudável. [HERNÁNDEZ, Manuel Martín, 1984: p.77]

Entre a declaração de Sarrat, datada de 1928, e o fim dos

CIAM a 1956, em Dubrovnik, os congressos passaram por três fases

bem distintas entre si. Numa primeira fase, decorrida entre 1928, em

Frankfurt e em 1933, em Bruxelas, os congressos foram dominados

pelos arquitectos de Neue Sachlichkeit21, tendo o congresso de

Frankfurt se focado no estudo dos problemas da vida mínima e o

congresso de Bruxelas nas questões de desenvolvimento do espaço

para obter um uso mais eficiente do terreno e dos materiais. Na

segunda fase, decorrida entre 1933 e 1947, os congressos tiveram

como principal figura o arquitecto Le Corbusier.

O congresso de 1933 foi considerado o congresso mais

compreensivo do ponto de vista urbanístico, tendo sido analisados os

planos urbanísticos de 34 cidades. Como resultado final do congresso

21 Neue Sachlichkeit significa Nova Objectividade e foi um movimento artístico

alemão surgido no início da década de 1920. (...)contrária aos valores plásticos

propostos pela agonizante estética expressionista e volta-se para a ordem e para o

realismo, procurando interpretar objetivamente (sem a carga emotiva e a explosão

sentimental do expressionismo) a realidade social da época. [Disponível na internet

em <https://www.infopedia.pt/$nova-objetividade>]

https://www.infopedia.pt/$nova-objetividade
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Figura 10 - Planos da Cidade de e Brasília (Lúcio Costa) e da Cidade de Chandigarh

(Le Corbusier) foram as únicas cidades inteiramente projetadas de acordo com os

princípios da Carta de Atenas.
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foi publicada a Carta de Atenas22, na qual é defendido que:

Embora o consenso da carta de Atenas possa ter servido

para proibir qualquer exame anterior dos modelos alternativos

de habitação, o facto é que, pelo seu tom, não trouxe nenhuma

mudança notável. As exigências políticas radicais do movimento

nas suas fases iniciais tinham sido abandonadas e, enquanto o

funcionalismo permaneceu de um modo geral, os artigos da carta

liam-se como um catecismo neocapitalista, cujos decretos eram

tão idealmente "racionalistas" quanto impraticáveis. [FRAMPTON,

Kenneth, 1994: 274]

Em 1947 entramos naquela que viria a ser terceira, e última,

fase dos CIAM e que durou até 195623.

22 Carta de Atenas é o manifesto urbanístico que foi publicado após o quarto

Congresso Internacional de Arquitectura Moderna.
23 Em 1951 foi assumido no oitavo CIAM o fracasso das medidas defendidas pela

Carta de Atenas, publicada em 1943, tendo isso demonstrado a pressão que a nova

geração de arquitectos passara a exercer, apresentando e defendendo novas

tendências. A 1953, aquando do nono CIAM, em Aix-en-Provence, a nova geração

que havia surgido, e que tinha 10 arquitectos como “lideres”, colocou de novo em

causa a Carta de Atenas, pondo assim em causa as quatro características funcionais

defendidas na mesma: a habitação, o trabalho, os espaços de lazer e a mobilidade.

Este grupo de arquitectos em vez de a debater e apresentar alguma alternativa à

mesma, passaram logo para investigação de novos princípios estruturais de

crescimento urbano, demonstrando assim as suas insatisfações face ao

funcionalismo defendido até então e para com os arquitectos da velha guarda, pois

este grupo acreditava que o movimento estava em risco de criar uma paisagem

urbana que fosse contra a harmonia social, defendendo assim a necessidade de

criação de uma identidade do lugar tendo o grupo declarado que: O homem pode

se identificar facilmente com o seu próprio lar, mas também com a população na

qual está localizado. "Pertencer" é uma necessidade emocional básica e suas

associações são da ordem mais simples. De "pertencer" - identidade - vem o sentido
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Figura 11 - Logótipo da Direcção Geral do Património Cultural, entidade

responsável por gerir e proteger o património cultura
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A conferência do CIAM realizada nesse ano foi em Inglaterra e

tratou o tema da cidade funcional24, tendo saído do congresso a

convicção de que o objetivo dos CIAM consiste em trabalhar na

criação de espaços físicos que satisfaçam as necessidades emocionais

e materiais do homem. [FRAMPTON, Kenneth, 1994: p.275]

Com os CIAM surgiu também uma nova forma de pensar e de agir em

relação à necessidade de protecção e conservação dos edifícios. Para

que a conservação dos edifícios passasse a ser tida em conta pelas

entidades competentes na Carta de Atenas de 1933 sobre o

Urbanismo Moderno é referido que os edifícios, sendo eles urbanos

ou isolados, devem ser salvaguardados, uma vez que estes

transmitem um testemunho cultural da comunidade em que se

localizam, pois

A vida de uma cidade é um acontecimento contínuo, que

se manifesta ao longo dos séculos por obras materiais, traçados

ou construções que lhe conferem uma personalidade própria e

dos quais emana pouco a pouco a sua alma. São testemunhos

preciosos do passado que serão respeitados, a princípio pelo seu

valor histórico ou sentimental, depois, porque alguns trazem uma

virtude plástica na qual se incorporou o mais alto grau de

intensidade do génio humano. Eles fazem parte do património

humano, e aqueles que os detêm ou são encarregados da sua

proteção, têm a responsabilidade e a obrigação de fazer tudo o

que é lícito para transmitir intacta para os séculos futuros essa

nobre herança. [Carta de Atenas, 1933]

enriquecedor da venalidade. A rua curta e reduzida do bairro pobre triunfa onde

uma ampla redistribuição falha. (FRAMPTON, Kenneth, 1994: p.275)
24 Cidade Funcional é defendida como sendo uma cidade concebida de forma

funcional, isto é, com as necessidades do homem bem resolvidas tendo assim uma

perfeita separação entre as áreas residenciais, as áreas de lazer e as áreas de

trabalho.
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Figura 12 - Propileus de Atenas, ilustração de livro de Gustavo Giovannoni
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Contudo, já em 1931 haviam sido dados os primeiros passos com

vista à conservação e cuidado dos edifícios existentes. Assim, na

primeira Conferência Internacional de Atenas sobre o Restauro dos

Monumentos, realizado em Atenas, da qual saiu a primeira Carta

Patrimonial25, foi defendido que que é necessário a manutenção

regular do edificado classificado enquanto património26, de forma a

garantir a sua conservação.

25 Cartas Patrimoniais são documentos nos quais estão descritos os conceitos e as

medidas para as acções administrativas para a preservação, conservação,

manutenção e restauro do património.
26 O Património, enquanto conjunto de bens herdados do passado, não se limita a

um tempo, passando assim de geração em geração. Para que algo seja considerado

património, tem de ter significado para a comunidade, isto é, tem de ser

reconhecido pela comunidade uma vez que são as pessoas que o caracterizam,

podendo assim o património ser natural ou cultural. O património cultural é

constituído por todos os bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou

de cultura portadores de interesse cultural relevante, devam ser objecto de

especial protecção e valorização. O conhecimento, estudo, protecção, valorização e

divulgação do património cultural constituem um dever do Estado, que assim deve

assegurar a transmissão de uma herança nacional. Para tal, o Estado criou em 2012

a Direcção Geral do Património Cultural (DGPC) que tem como função gerir e

proteger o património cultural. A DGPC divide o universo do património cultural em

três grupos, o património imaterial, o património móvel e o património imóvel ou

património construído. Dividido por seis categorias, ventrículo, industrial,

arqueológico, paisagístico, urbanístico e arquitectónico, Integram o património

cultural imóvel os bens imóveis que assumem relevância para a compreensão,

permanência e construção da identidade nacional e para a democratização da

cultura [Direcção Geral do Património Cultural]. É no Património Arquitectónico

que o nosso estudo se irá incidir, sendo que este engloba: (...) os aspetos do meio

ambiente resultantes da interação entre as pessoas e os lugares através do tempo,

é um recurso de importância vital para a identidade coletiva e um fator de

diferenciação e de valorização territorial que importa preservar e legar para as

gerações futuras. [Ibidem]
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Figura 13 - Casa Farnsworth de Mies Van der Rohe, 1951
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garantir a sua conservação. É também pedido, na Carta de 193127,

que a utilização de materiais modernos utilizados na conservação e

recuperação de edifícios antigos sejam feitas de forma sensata, em

especial na utilização do betão armado, na qual indicam que:

(...) os elementos resistentes devem ser dissimulados,

salvo impossibilidade total, a fim de não alterar o aspecto e o

carácter do edifício a restaurar. Recomendam-nos, muito

especialmente, nos casos onde se considere conveniente evitar os

riscos de desmontagem e remontagem dos elementos a

conservar. [Carta de Atenas, 1931]

A necessidade de conservação e o cuidado com o património

arquitectónico moderno permite a possibilidade de reutilizar edifícios

que perderam a função para o qual foram idealizados, no caso de

garantir a sua conservação. É também pedido, na Carta de 1931, que

a utilização de materiais modernos utilizados na conservação e

recuperação de edifícios antigos sejam feitas de forma sensata, em

especial na utilização do betão armado, na qual indicam que:

(...) os elementos resistentes devem ser dissimulados,

salvo impossibilidade total, a fim de não alterar o aspecto e o

carácter do edifício a restaurar. Recomendam-nos, muito

especialmente, nos casos onde se considere conveniente evitar os

riscos de desmontagem e remontagem dos elementos a

conservar. [Ibidem]

27 A Carta de Atenas dá linhas de orientação sobre o exercício e o papel do

urbanismo dentro da sociedade, serviu de inspiração à arquitetura contemporânea.

[Disponível na Internet em: <https://www.infopedia.pt/$carta-de-atenas>]
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Figura 14 - Hotel Imperial de Tóquio, de F.L.Wright, Construído em 1915 e

demolido em 1968 para que fosse construído um novo hotel
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A necessidade de conservação e o cuidado com o património

arquitectónico moderno permite a possibilidade de reutilizar edifícios

que perderam a função para o qual foram idealizados, no caso de

edifícios que se encontram abandonados28. Esta é uma dura

realidade que encontramos no nosso país. Isto porque se criou a

ideia de que ‘o que é novo é que é bom’ e com isso muitos são os

edifícios que têm sido deixados ao abandono ao invés de serem

reaproveitados, conservados ou reconvertidos, perdendo-se assim

pedaços da nossa história mundial, nacional e/ou local. Com essa

forma de pensar e de agir todos saímos a perder, pois a maior parte

desses edifícios, não sendo alvos de manutenção de conservação,

acabam por se degradar e por fim ruir. E quando isso se sucede

muitos são os que lamentam essa perca, muitos são os que levantam

questões em relação ao que poderia ter sido feito para se evitar esse

desfecho, mas poucos são os que realmente agem.

Esta é a realidade da maior parte dos edifícios existentes do

património moderno, pois são deixados ao abandono, uma vez que a

maior parte desses edifícios, e muito embora que sejam classificados

como património arquitectónico, são trocados, isto é, grande parte

dos desses edifícios encontram-se deteriorados e ao invés de serem

efectuadas as devidas obras de recuperação do edificado, os

responsáveis pelos mesmos optam pela saída mais fácil, pela

construção de novos edifícios. Isto acontece, em parte, porque

28 A tomada de consciência da arquitectura do Movimento Moderno como

património é recente, mas nem por isso o debate sobre a sua valorização e

conservação é menor. A reflexão sobre a conservação do património arquitectónico

do Movimento Moderno promove a oportunidade de reutilizar edifícios que

perderam a sua função original, que podem ser material ou tecnicamente obsoletos

e que já não cumprem as normas, em permanente actualização (Reichlin, 2011). A

reutilização do património moderno corrente parte assim da hipótese que tanto a

deterioração como as alterações nos edifícios contêm em si uma necessidade de

adaptação aos uso actuais. [Tostões, Ana, 2015. p. 17]
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Figura 15 - Planta de Implantação do Pavilhão de Barcelona de Mies Van der Rohe
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Querer e saber ‘classificar’ monumentos é uma coisa.

Saber depois conservá-los fisicamente e restaurá-los é um outro

assunto, que assenta sobre outros conhecimentos. Ele exige uma

prática específica e praticantes especializados, os ‘arquitectos

dos monumentos históricos’, que o século XX inventou. [CHOAY,

Françoise, 2006: p.127]

Dos edifícios mais emblemáticos da Arquitectura Moderna

são principalmente falados e dados como exemplo são a Villa Savoye

de Le Corbusier e o Pavilhão de Barcelona de Mies Van der Rohe. O

que muitos não sabem é a importância que estes dois edifícios

tiveram também para a compreensão da necessidade de recuperar e

conservar os edifícios.

Esses edifícios demonstram uma realidade muito diferente

um do outro e acabam por demonstram a diferença entre o

conservar e o demolir. A Villa Savoye, como todas as obras de Le

Corbusier, é exemplo de uma preocupação não muito usual no seu

tempo, pois Le Corbusier preocupava-se, desde cedo, com a

classificação enquanto património das suas obras.

Le Corbusier tinha começado ainda em vida a proteger as

suas realizações, das quais actualmente onze estão classificadas

e catorze inscritas no inventário suplementar. A Villa Savoye

sofreu várias campanhas de restauro, mais caras do que as de

muitos monumentos medievais. [Ibidem: p.13]

Por sua vez, o Pavilhão de Barcelona, que havia sido

considerado um marco no movimento moderno pela inovação

associada ao edifício, que demonstrava o lado minimalista do Mies

Van der Rohe e do movimento moderno, aquando do fim da

Exposição Internacional de Barcelona, foi também o fim do edifício,

uma vez que este foi demolido em 1930. Isto demonstrou o
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Figura 16 - Pavilhão de Barcelona de Mies Van der Rohe



77

desinteresse que à época existia perante este edifícios que marcavam

uma posição em relação ao tempo em que se encontravam.

É, contudo, também em relação a este edifício que se

denotou uma alteração de pensamentos em relação à conservação o

património arquitectónico, pois devido ao significado que o edifício

teve e à sua importância na história da arquitectura mundial, este foi

reconstruido em 1980, pela cidade de Barcelona.29

De forma a prevenir que situações como as do Pavilhão da

Alemanha e de muitos outros edifícios icónicos da arquitectura

moderna fosse destruídos e assim perdidos para sempre30, tornou-se

fundamental as já faladas Cartas Patrimoniais que tinham como

função indicar os conceitos e as medidas para a preservação e

conservação do património arquitectónico31. A publicação das Cartas

29 A reconstrução do Pavilhão da Alemanha, projectado para a Exposição

Internacional de Barcelona, foi levada a cabo pela mesma cidade, que deixou a

cargo de Ignasi de Solà-Morales, de Cristian Cirici e de Fernando Ramos a pesquisa,

o projecto e a supervisão da reconstrução do tão famoso pavilhão, tendo este sido

aberto ao público em 1986
30 (...) o Hotel Imperial de Tóquio, obra prima de F. L. Wright (1915), que tinha

resistido aos terramotos, demolido em 1968; as oficinas Esders, de Perret (1919),

demolidas em 1960; os grandes armazéns Schocken (1924), de Mendelsohn, em

Estugarda, demolidos em 1955; o dispensário, de Louis Kahn, em Filadélfia (1954),

demolido em 1973. [CHOAY, Françoise, 2006: p.13]

(...) muitas obras-primas modernas já tinham sido destruídas ou alteradas de tal

forma que já não se reconheciam. Isto deveu-se principalmente ao facto de muitas

delas não serem consideradas como elementos patrimoniais, que as suas funções

originais já tinham sido alteradas significativamente e as suas inovações

tecnológicas nem sempre conseguiram resistir ao pressões a longo prazo.

[DoCoMoMo]
31 O património arquitectónico divide-se em três grupos. Um primeiro grupo que

engloba a gestão urbanística e os espaços públicos, um segundo grupo que engloba

as paisagens culturais e os jardins históricos e um terceiro, e último grupo, que

engloba o ordenamento de território, do ambiente e do planeamento urbanístico.

O primeiro grupo aqui representado tem como competência o acompanhamento, a

fiscalização e a emissão de pareceres sobre projectos para obras ou intervenções
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Figura 17 - Fotografia da sede da UNESCO
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Patrimoniais ficaram a cargo da United Nations Educational, Scientific

and Cultural Organization (UNESCO)32 através do seu Comité do

Património Mundial em parceria com os organismos: o Internacional

Council on Monuments and Sites (ICOMOS); International Centre for

the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property

em bens culturais classificados ou imóveis em zonas protegidas. O segundo grupo

tem como finalidade a conservação das paisagens e dos jardins públicos e de

edifícios culturais. Por fim, o terceiro grupo é aquele que é o mais conhecido e o

que envolve a conservação do património histórico. Apesar de o património

arquitectónico se basear nos três grupos acima apresentados, o último grupo

relativo à conservação do património histórico é o que trata o património edificado.
32 A United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), foi

fundada em 1945 com o objectivo de (...) estabelecer a ‘solidariedade intelectual

e moral da humanidade’ e, ao fazê-lo, evitar uma nova guerra mundial.[UNESCO

Portugal] Cabe à UNESCO, entre outras categorias, proteger o património

promovendo também a criatividade. Assim, a UNESCO defende que o património

enquanto elemento que transmite identidade à comunidade e ao local em que se

insere deve ser protegido para tal, e de forma a garantir que isso acontece-se, a

UNESCO adoptou uma abordagem tripartida em que pretende fazer aquilo que são

os seus ideais e o seus objectivos enquanto organização. Assim, a UNESCO (...)

lidera a sensibilização em prol da cultura e do desenvolvimento em todo o mundo,

actua junto da comunidade internacional para definir políticas e quadros jurídicos

transparentes, e trabalha no terreno apoiando os governos e as partes interessadas

locais na salvaguarda do património, no fortalecimento das indústrias criativas e no

incentivo ao pluralismo cultural. [UNESCO Portugal]. Como tal, podemos concluir

que a organização tem como função ajudar os 195 Estados membros que a compõe,

ajudando-os a gerirem o seu desenvolvimento através da preservação dos recursos

naturais e culturais de cada nação, de forma a que esta se possa modernizar sem

perder a sua identidade. Podemos assim considerar que (...) os monumentos

históricos constituem apenas parte de uma herança que não pára de aumentar, por

via da anexação de novos tipos de bens e através do alargamento do quadro

cronológico e das áreas geográficas no interior dos quais se inscrevem estes bens.

[CHOAY, Françoise, 2006: p.12.]
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Figura 18 - Logótipos da ICCROM, da IUCN e da ICOMOS
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(ICCROM)33; e International Union for Conservation of Nature

(IUCN)34

A ICOMOS tem como função a promoção, conservação e

protecção dos monumentos e sítios. Enquanto consultor do Comité

do Património Mundial, este organismo tem como principal papel a

avaliação das propostas de candidatura dos bens culturais a

património mundial, tendo também de avaliar o estado de

conservação dos bens culturais já aceites enquanto património

mundial. Criado em 1965, este organismo é uma sequência natural

dos primeiros encontros entre arquitectos, historiadores e

especialistas internacionais ocorridos desde o início do século XX. A

criação deste organismo é também consequência da Carta

Internacional para a Conservação e Restauro de Monumentos e Sítios,

a Carta de Veneza de 1964, na qual é reconhecido que:

É essencial que os princípios básicos da preservação e o

restauro de antigos edifícios assentem num acordo de âmbito

internacional, a partir do qual cada país se responsabilize pela

sua aplicação no quadro das suas próprias culturas. [Carta de

Veneza, 1964]

33 A ICCROM é uma organização intergovernamental que trabalha ao serviço dos

Estados Membros para promover a conservação do património cultural,

promovendo melhores práticas e melhores formas para comunicar os padrões

internacionais e responsabilidades compartilhadas, de acordo com as políticas e

objetivos das Nações Unidas. A ICCROM tem assim como função fornecer aos

Estados Membros as melhores ferramentas, conhecimentos, habilidades e

ambiente propício para preservar as suas heranças culturais, para o benefício de

todas as pessoas
34 A IUCN é uma organização que se dedica à conservação da natureza,

proporcionando às organizações públicas, privadas e não governamentais o

conhecimento e as ferramentas que permitam a conservação da natureza, ao

mesmo tempo que promove o desenvolvimento económico.
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Figura 19 - Logótipo do Comité Intergovernamental Para A Protecção Do

Património Mundial, Cultural E Natural da UNESCO
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Nesta carta, é tida em consideração a contribuição da Carta

de Atenas de 1931 para o desenvolvimento de um amplo movimento

internacional, que levou à realização de documentos nacionais, no

trabalho do ICOM (Internacional Council of Museums) e da UNESCO.

Contudo, reconhece também que os princípios defendidos na Carta

de Atenas enfrentaram (...) problemas gradualmente mais complexos

e diversificados (...) [Carta de Veneza, 1964] o que levou à criação da

Carta de Atenas de 1964 com o objectivo de ampliar o âmbito do

documento e definir melhor os princípios defendidos, de forma a que

não surjam mais problemas como anteriormente verificado. Assim, a

Carta, ao nível da conservação dos edifícios, defende uma

conservação permanente dos monumentos, contudo, defende que a

conservação dos monumento passe também pela adaptação do

edificado a uma função útil à sociedade, não devendo a adaptação do

edificado alterar a disposição e a decoração dos edifícios,

mantendo-se assim a sua autenticidade.35

A importância destas organizações no auxílio à UNESCO

através da realização de diversas reuniões de especialistas para a

criação de Cartas e Declarações com vista à protecção património

arquitectónico é algo realçado no documento redigido pelo Comité

Intergovernamental Para A Protecção Do Património Mundial,

Cultural E Natural da UNESCO36, As Orientações Técnicas para a

35 Imbuídos de uma mensagem do passado, os monumentos históricos perduram

até aos nossos dias como testemunhas vivas das tradições de várias gerações. Os

povos tornam-se cada vez mais conscientes da unidade dos valores humanos e

consideram os monumentos antigos como património comum. A responsabilidade

colectiva de os proteger para as gerações futuras é reconhecida. É nosso deves

mantê-los com a riqueza da sua autenticidade. [Carta de Veneza, 1964]
36 É criado junto da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e

Cultura, um comité intergovernamental para a protecção do património cultural e

natural de valor universal excepcional denominado Comité do Património Mundial.

(...).(Art. 8º, Convenção Para a Protecção do Património mundial, cultural e natural,

Disponível na Internet em <https://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf>)

https://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf
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Figura 20 - Lista do Património Mundial em 2017
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aplicação da Convenção do Património Mundial. Neste documento é

definido que:

O papel das Organizações Consultivas é o seguinte: a)

aconselhar sobre a aplicação da Convenção do Património

Mundial no respectivo domínio de competência; b) ajudar o

Secretariado a preparar a documentação do Comité e do Bureau,

a ordem do dia das suas reuniões e a execução das decisões do

Comité; c) ajudar na elaboração e aplicação da estratégia global

para uma Lista do Património Mundial representativa,

equilibrada e credível, da estratégia global de formação, dos

relatórios periódicos, e nos esforços permanentes de reforço da

utilização eficaz do Fundo do Património Mundial; d) vigiar o

estado de conservação dos bens do Património Mundial e

examinar os pedidos de Assistência Internacional; e) no caso do

ICOMOS e da UICN, avaliar os bens propostos para inscrição na

Lista do Património Mundial e apresentar ao Comité relatórios de

avaliação; e f) assistir às reuniões do Comité e do Bureau do

Património Mundial a título consultivo. avaliação; e f) assistir às

reuniões do Comité e do Bureau do Património Mundial a título

consultivo. [Orientações Técnicas para a aplicação da Convenção do

Património Mundial, 2011]

Aquando da Convenção do Para a Protecção do Património

Mundial, Cultural e Natural, realizada em 1972, foi definido que o

património cultural e natural necessitam de ser preservados

enquanto património mundial, considerando assim que cabe a toda a

comunidade internacional participar na conservação e protecção do

património, tornando-se assim indispensável a criação de um sistema

eficaz de protecção do património cultural e natural a nível mundial,

mas sem que esse sistema de mundial possa substituir a acção do
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Figura 21 - Lista do Património Mundial em Portugal
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Estado, que não deixa assim de ser o principal interessado na

preservação do património do seu país, pois

(...) o património cultural e o património natural estão

cada vez mais ameaçados de destruição, não apenas pelas

causas tradicionais de degradação, mas também pela evolução

da vida social e económica que as agrava através e fenómenos

de alteração ou de destruição ainda mais importantes. [Convenção

para a Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural, 1972]

Foi também aí defendido que cabe aos estados a adopção de

políticas que determinem a função do património cultural e natural,

integrando a protecção do património nos programas existentes,

cabendo também ao estado a criação e aplicação de serviços de

protecção, conservação e valorização do património, desenvolvendo

estudos e pesquisas científicas e técnicas de forma a aperfeiçoar os

métodos de intervenção no património.

Assim, em 1985, a Assembleia da República aprovou a

aplicação da Convenção para a Salvaguarda do Património

Arquitectónico da Europa a qual levou a que as os países europeus

que assinaram a convenção se comprometessem a adoptar medidas

de conservação do património que :

1) Incluam a protecção do património arquitectónico nos

objectivos essenciais do ordenamento do território e do

urbanismo, e que garantam que tal imperativo seja tomado em

consideração nas diversas fases da elaboração de planos de

ordenamento e dos processos de autorização de obras; 2)

Adoptem programas de restauro e de manutenção do património

arquitectónico; 3) Façam da conservação, promoção e realização

do património arquitectónico um elemento fundamental das

políticas em matéria de cultura, ambiente e ordenamento do
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Figura 22 - Casa da Cascata, icónica obra de Frank Lloyd Wright, adicionada pela

UNESCO à lista do Património Mundial



89

território; 4) Promovam, sempre que possível, no âmbito dos

processos de ordenamento do território e de urbanismo, a

conservação e a utilização de edifícios, cuja importância

intrínseca não justifique uma protecção no sentido do artigo 3.º,

n.º 1, da presente Convenção, mas que revistam interesse do

ponto de vista do ambiente urbano ou rural, ou da qualidade de

vida; 5) Promovam a aplicação e o desenvolvimento,

indispensáveis ao futuro do património, e técnicas e materiais

tradicionais. [Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitectónico

da Europa, 1985]

E que defendia ainda que:

Reconhecendo que o património arquitectónico constitui

uma expressão insubstituível da riqueza e da diversidade do

património cultural da Europa, um testemunho inestimável do

nosso passado e um bem comum a todos os europeus (...)

Recordando que é necessário transmitir um sistema de

referências culturais às gerações futuras, melhorar a qualidade

de vida urbana e rural e incentivar, ao mesmo tempo, o

desenvolvimento económico, social e cultural dos Estados e das

regiões. [Ibidem]

Apesar de desde cedo ter havido o reconhecimento pela

necessidade de adaptar os edifícios a novas utilizações, o

reconhecimento e atenção pelo património arquitectónio do século

XX, o património moderno, pelo Conselho Europeu só chegou em

1991 com a Recomendação sobre a Protecção do Património

Arquitectónico do Século XX:
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Figura 23 - Edifício Unité d’habitation. Marsella, França, da autoria de Le Corbusier,

considerado pela UNESCO como Património da Humanidade



91

Observando que a arquitectura do século XX faz parte

integrante do património histórico da Europa, e que a

salvaguarda e valorização dos seus elementos mais significativos

respondem aos mesmos objectivos e aos mesmos princípios

queos da conservação do património arquitectónico no seu

conjunto; Constatando que esta categoria patrimonial é,

atendendo à sua proximidade histórica e à abundância e

diversidade dos testemunhos, menos reconhecida pelas

autoridades responsáveis e pelo público que o restante

património arquitectónico. [Recomendação sobre a Protecção do

Património Arquitectónico do Século XX, 1991]

Nesta declaração, ao ser reconhecida a falha de

conhecimento e de protecção existente em relação à arquitectura

modernista do século XX, o Conselho Europeu indicou que uma das

principais formas para se poder salvaguardar e valorizar este

património, até então quase que esquecido, passava pela busca pelo

máximo conhecimento acerca destas obras através de pesquisas que

se devem fundamentar:

(...) em todas as fontes de informação disponíveis,

nomeadamente nos arquivos escritos, gráficos ou fotográficos,

nas publicações contemporâneas sobre essas obras, bem como

em todo o tipo de informação que permita contextualizar as

criações arquitectónicas e aprofundar o conhecimento sobre os

edifícios. [Ibidem]

No decorrer do ano 2000 foi tornada pública a Carta de

Carcóvia sobre os Princípios para a Conservação e o Restauro do

Património Construído, que tem como objectivo a conservação do

património construído, a qual reconhece que:
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Figura 24 -Museu Guggenheim de Frank Lloyd Wright, em New York, adicionado

pela UNESCO à lista do Património Mundial
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(...)a conservação pode ser realizada mediante diferentes

tipos de intervenções, tais como o controlo do meio ambiental, a

manutenção, a reparação, o restauro, a renovação e a

reabilitação manutenção, a reparação, o restauro, a renovação e

a reabilitação. [Carta de Carcóvia, 2000]

Sendo que a conservação dos monumentos e dos edifícios

com valores históricos devem manter a sua autenticidade e

integridade. Contudo:

As técnicas de conservação devem estar intimamente

ligadas à investigação pluridisciplinar sobre materiais e

tecnologias usadas na construção, reparação e no restauro do

património edificado. A intervenção escolhida deve respeitar a

função original e assegurar a compatibilidade com os materiais,

as estruturas e os valores arquitectónicos existentes. Quaisquer

novos materiais ou tecnologias devem ser rigorosamente

testados, comparados e experimentados antes da respectiva

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. [Ibidem]

É, contudo, no Documento de Nara sobre a Autencidade,

1994, realizado pela ICOMOS, que é encontrado o documento que

melhores e mais claras indicações dá sobre o correcto caminho a
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Figura 25 - Convento de La Tourette. Lyon, França, de Le Corbusier. Obra integrante

da lista do Património Mundial da UNESCO
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seguir para a realização de um bom projecto de reconversão e

conservação do património arquitectónico.

O documento defende que, para além da importância dos

elementos arquitectónicos característicos do movimento moderno

encontrados nos edifícios, deve-se ter também em especial atenção

os elementos caracterizadores das diferentes culturas, promovendo

assim a defesa de valores presentes nos edifícios. Isto é algo que já

anteriormente havia sido defendido na Carta de Veneza de 1964:

Art. 7 - Um monumento é inseparável da história de que é

testemunho e do meio em que está inserido. A remoção do todo

ou de parte do monumento não deve ser permitida, excepto

quando tal seja exigido para a conservação desse monumento ou

por razões de grande interesse nacional ou internacional. [Carta de

Veneza, 1964]

Assim, o Documento de Nara sobre a Autenticidade foi

publicado de forma a dar indicações mais explícitas e concretas sobre

como intervir nos edifícios respeitando os valores atribuídos ao

próprio edifício defendendo que:

A nossa capacidade para compreendermos estes valores

depende, em parte, do grau a que podem ser reconhecidas as

fontes de informação sobre esses valores, como sendo credíveis

ou verdadeiras. O conhecimento e a compreensão destas fontes

de informação, relativamente às características originais e

subsequentes do património cultural e do seu significado, são

requisitos básicos para a avaliação de todos os aspectos da

autenticidade. [Documento de Nara sobre a Autenticidade, 1994]

Para que os valores dos edifícios sejam defendidos,

respeitados e mantidos, deve-se ter em conta a necessidade do
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Figura 26 - Villa Tugendhat, de Mies Van der Rohe, adicionada pela UNESCO à lista

do Património Mundial
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cuidado pela autenticidade das intervenções a realizar,

sabendo-seque ao analisar os edifícios na busca pelos seus valores

arquitectónicos, esses valores não são fixos, isto é, os edifícios não

têm todos os mesmos valores, pois cada edifício reflete a sua história

a sua função, a sua cultura, e a comunidade em que se insere.37

Assim, para que haja uma boa prática da arquitectura, os

edifícios projectados devem-se adaptar às pessoas que o vão utilizar,

ao seu modos vivendi e à cultura na qual o edifício se insere, sendo

que os edifícios devem também ser adaptados para a função

pretendida para o mesmo e quando são feitas análises a edifícios

existentes deve-se ter em conta:

(...) a forma e o desenho, os materiais e a substância, o

uso e a função, as tradições e as técnicas, a localização e o

enquadramento, o espírito e o sentimento, bem como outros

factores internos e externos. (...) [Documento de Nara sobre a

Autenticidade, 1994]

A declaração “Princípios para a Análise, Conservação e

Restauro das Estructuras do Património Arquitectónico”, publicada

em 2003, tem o intuito de realçar o valor da autenticidade na

arquitectura, sendo dadas novas notas de atenções a ter aquando

das intervenções em edifícios modernos. Assim, é dito que, ao ser

planeada uma intervenção nos edifícios deve-se ter o cuidado de não

ceder à tentação de recorrer ao fachadismo38, pois:

37 A diversidade das culturas e do património no nosso mundo é uma origem

insubstituível de riqueza espiritual e intelectual para toda a humanidade. A

protecção e a valorização da diversidade cultural e patrimonial no nosso mundo

devem ser activamente promovidas como aspectos essenciais do desenvolvimento

humano. [Documento de Nara sobre a Autenticidade, 1994]
38 Consiste na manutenção da fachada existente de um edifício, demolindo todo o

interior.
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Figura 27 - Casa Curutchet, de Le Corbusier, adicionada pela UNESCO à lista do

Património Mundial
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O valor do património arquitetónico reside não apenas na

sua aparência externa, mas também na integridade de todos os

seus componentes como um produto genuíno da tecnologia de

construção do seu tempo. Em particular, o esvaziamento das

suas estruturas internas para manter apenas as fachadas não

atende aos critérios de conservação. [Princípios para a Análise,

Conservação e Restauro das Estructuras do Património Arquitectónico, 2003]

É também reafirmado no documento a importância dos

materiais e do sistema estrutural anteriormente utilizado no edifício

a intervir, devendo-se manter qualquer material com importância

arquitectónica ou que seja um símbolo caracterizador do edifício,

mantendo-o e realizando ainda a devida análise dos danos existentes

nas estruturas, averiguando as causas para a sua, possível,

degradação e garantir assim a segurança da mesma.39

39 3.6 O projeto de intervenção deve basear-se em uma compreensão clara da

classe de fatores causou danos e degradação, bem como aqueles que devem ser

levados em consideração para analisar a estrutura após a intervenção, uma vez que

o projeto deve ser realizado de acordo com todos eles. 3.7 A escolha entre técnicas

"tradicionais" e "inovadoras" deve ser ponderada caso a caso, sempre dando

preferência àqueles que produzem um efeito menos invasivo e são mais compatível

com os valores do património cultural, nunca esquecendo de atender aos requisitos

impostos pela segurança e durabilidade. 3.8 Às vezes, a dificuldade de avaliar o

grau real de segurança e os possíveis resultados pontos positivos das intervenções

podem tornar aconselhável o uso de um "método de observação" consistindo, por

exemplo, em um desempenho escalonado que começa com uma intervenção de

baixa intensidade, de modo a permitir a adoção de uma série de medidas

complementares ou corretivo. 3.9 Sempre que possível, as medidas adotadas

devem ser “reversíveis”, ou seja, podem ser removidos e substituídos por outros

mais apropriados e de acordo com o conhecimento eles estão adquirindo. Caso as

intervenções realizadas não sejam completamente reversíveis, pelo menos eles não

devem limitar a execução possível das subsequentes. [Princípios para a Análise,

Conservação e Restauro das Estructuras do Património Arquitectónico, 2003]
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Figura 28 - Dessau Bauhaus de Walter Gropius, considerado Património Mundial

pela UNESCO
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Apesar da tomada de consciência da necessidade de

recuperação e conservação do património arquitectónico existente,

apenas em 2011 foi publicado, pela ICOMOS, aquele que se tornaria

o primeiro documento exclusivamente dedicado ao património

arquitectónico do século XX. “Critérios para a Conservação do

Património Arquitectónico do Século XX” foi publicado com o

objectivo de realçar a importância das obras desta época que, desde

sempre, foram negligenciadas em favoritismo de obras de épocas

anteriores.

É, no documento, também feito um reforço à importância

Apesar da tomada de consciência da necessidade de recuperação e

conservação do património arquitectónico existente, apenas em

2011 foi publicado, pela ICOMOS, aquele que se tornaria o primeiro

documento exclusivamente dedicado ao património arquitectónico

do século XX. “Critérios para a Conservação do Património

Arquitectónico do Século XX” foi publicado com o objectivo de

realçar a importância das obras desta época que, desde sempre,

foram negligenciadas em favoritismo de obras de épocas anteriores.

É, no documento, também feito um reforço à importância ao

respeito pelos valores do património arquitectónico, deixando de

forma mais clara e directa os principais aspectos40 a ter em conta.

40 Na identificação e avaliação da importância do património arquitectónico do

século XX, devem aplicar-se critérios patrimoniais aceites. O património

arquitectónico deste século em concreto (incluindo todos os seus elementos)

constitui um testemunho material do seu tempo, lugar e uso. O seu significado

cultural pode residir nos seus atributos tangíveis, incluindo a sua localização física,

desenho (por exemplo, esquemas cromáticos), sistemas construtivos e equipamento

técnico,materiais, qualidade estética e uso, bem como nos seus valores intangíveis,

nomeadamente valores históricos, sociais, associações científicas ou espirituais, ou

o génio criativo do seu autor. [Critérios para a Conservação do Património

Arquitectónico do Século XX, 2011]
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Figura 29 - Rietveld Schröder House de Gerrit Rietveld, considerado Património da

Humanidade pela UNESCO
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É ainda chamada à atenção a necessidade de um cuidado

extra aquando da realização de pequenas intervenções que alterem o

comportamento e/ou a funcionalidade dos edifícios41,pois essas

intervenções, a serem necessárias, devem ser feitas de forma a não

prejudicar os valores dos edifícios. Também no caso de intervenções

ao nível das implantações urbanas dos edifícios devem ser ter tido

em conta a necessidade de um cuidado redobrado, para que tal não

aconteça. Assim, antes de qualquer intervenção, é necessário fazer a

análise do significado cultural do edifício, ou seja, é necessário

analisar todos os valores do edifício de forma a que as intervenções a

realizar não causem danos ao seu significado cultural, assim como da

sua implantação, uma vez que:

A análise cuidadosa dos edifícios envolventes e a correcta

interpretação do seu desenho pode assistir o desenvolvimento de

soluções de projecto apropriadas. No entanto, projectar com

atenção ao contexto não significa imitar. [Critérios para a

Conservação do Património Arquitectónico do Século XX, 2011]

41 5.1: Adoptar uma abordagem cautelosa às mudanças. Fazer apenas tanto

quanto seja necessário e tão pouco quanto seja possível.(...) O alcance e a

profundidade de qualquer intervenção devem ser minimizados. Utilizar métodos de

reparação experimentados e evitar tratamentos que possam danificar os materiais

históricos e o seu significado cultural; (...) As alterações devem ser tão reversíveis

quanto possível. (...) Quando se pondera uma mudança de uso, deve ter-se o

cuidado de encontrar uma reutilização adequada que conserve o significado

cultural do património. 5.2: Avaliar o impacto das alterações propostas antes do

início dos trabalhos (...) Antes de intervir em qualquer bem patrimonial é necessário

avaliar o seu significado cultural, devendo definir-se todos os seus elementos e

compreender-se a sua relação e implantação. (...) A sensibilidade à mudança de

cada atributo e valor deve ser analisada em função do seu significado. É necessário

evitar os impactos adversos ou mitigá-los de forma a preservar o significado

cultural do património. [Critérios para a Conservação do Património Arquitectónico

do Século XX, 2011]
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Figura 30 - Exemplo de um dos inúmeros edifício projectados por Oscar Niemeyer e

Lúcio Costa para a capital de Brasília, totalmente projectada pelos dois, baseada

nos princípios de planeamento de cidades de Le Corbusier
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Sendo que:

Cada intervenção deve ser proporcional aos objetivos de

segurança estabelecidos anteriormente e limitar-se ao mínimo

necessário para garantir a segurança e a durabilidade do bem,

com o mínimo de danos possíveis aos valores patrimoniais.

[Princípios para a Análise, Conservação e Restauro ds Estructuras do

Património Arquitectónico, 2003]

Uma vez que:

A aplicação das normas de edificação vigentes necessita

de abordagens flexíveis e inovadoras para assegurar soluções

apropriadas de conservação do património. [Critérios para a

Conservação do Património Arquitectónico do Século XX, 2011.]

Assim, podemos concluir que:

A tomada de consciência da arquitectura do Movimento

Moderno como património é recente, mas nem por isso o debate

sobre a sua valorização e conservação é menor. A reflexão sobre

a conservação do património arquitectónico do Movimento

Moderno promove a oportunidade de reutilizar edifícios que

perderam a sua função original, que podem ser material ou

tecnicamente obsoletos e que já não cumprem as normas, em

permanente actualização (Reichlin, 2011). A reutilização do

património moderno corrente parte assim da hipótese que tanto

a deterioração como as alterações nos edifícios contêm em si

uma necessidade de adaptação aos uso actuais. [ Tostões, Ana. 2015:

p.17]
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Figura 31 - Este inusitado edifício, em forma de uma cesta de madeira, foi

construído em 1997, a pedido de Dave Longaberger, fundador da Longaberger

Company, fabricante de cestas de madeira para ser a sede da sua empresa. O

edifício foi abandonado em 2016 e foi, entretanto, reconvertido para ser um hotel

de luxo.
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Ainda que, apesar de todas a declarações e cartas

patrimoniais publicadas pelos conselhos de estado ou pelas

entidades responsáveis pela preservação do património cultural, em

especial do património arquitectónico, muitos são os edifícios que

têm sido abandonados, gerando assim a oportunidade de os

reconverter e de lhes ser dada uma nova vida, como defendido

também nas declarações como sendo uma forma de conservação do

património, a reutilização. Contudo, as legislações em vigor

continuam a ser um enorme entrave a que tal aconteça42, pois a

maior parte desses edifícios que perderam as suas funções originais

não cumprem as normas em vigor, mas são estes os edifícios que

necessitam de adaptações para que possam ter uma nova vida.

Ao longo dos anos foram feitas várias tentativas para a

recriação de grupos de trabalho que estudassem e sobretudo

protegessem a arquitectura moderna e os edifícios criados sob

influência deste estilo, como havia acontecido com o CIAM. Dessa

necessidade, reconhecida por todos, foi fundada a organização criada

e que perdura até aos dias de hoje, o Comité Internacional para a

Documentação e Conservação dos Monumentos e Sítios do

Movimento Moderno (DoCoMoMo)43. Desde a sua criação, foi

possível verificar o crescimento da importância da organização na

arquitectura tendo a mesma ganho notoriedade na área da

conservação e cultural da arquitectura. Para tal muito tem

contribuído o facto de a organização incluir profissionais de diversas

42 (...) as normativas vigentes relativas à segurança, desempenho energético e

conforto ambiental colocam as acções de recuso a par dos requisitos necessários à

construção de obra nova, pondo em causa muitas vezes uma recuperação

qualifcada. Assim, um dos objectivos da recuperação terá de passar pelo encontro

de um léxico específico, que considere o carácter do edificado a par com as

mutações necessárias à vivência do espaço. [Tostões, Ana. 2015: p.17]
43 A DoCoMoMo é uma organização fundada por Hubert Jan Henker e por Wessel

de Jonge em 1988, com o objectivo de proteger a herança construída pois no final

da década de 1980
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Figura 32 - Logótipo da DoCoMoMo
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áreas de acção, desde historiadores a arquitectos, arquitectos

paisagísticos, incluindo também professores e estudantes de

arquitectura.

Assim, podemos afirmar que:

(...)a tipologia tornou-se num instrumento de trabalho, na

busca do protótipo produtivo, tecnológico e repetível até

saciedade: a pesquisa arquitectónica pretende definir a "célula"

de um organismo que seja satisfatório desde que resolva os

problemas da nova residência, e que expresse "Dialeticamente"

as funções dedutíveis dela. [HERNÁNDEZ, Martín , 1984, p. 78]

Para tal muito contribui a DoCoMoMo, pois:

Os dispositivos criados para responder com eficiência de

acordo com o lugar e o clima, a reflexão feita sobre a construção

física, a relação entre património, energia e economia, são temas

para serem discutidos tanto como conceitos ao nível da

documentação, quer cada vez mais, em termos de intervenção:

afinal de contas, as principais forças que movem o DoCoMoMo

entre a documentação e a conservação. O objectivo final

é contribuir para o debate que relaciona património, restrições

económicas e questões energéticas, reunidos debaixo de uma

estratégia global para o futuro, a fim de cumprir um dos

propósitos do Movimento Moderno: a noção de um método

baseado na ideia de arquitectura global ou de uma

gesamtkunstwerk como a garantia de uma melhor qualidade de

vida para todos! [Tostões, Ana. 2015: p.18]
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Figura 33 - Seagram Building de Mies Van der Rohe em Nova Iorque, 1958
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Uma vez que:

Imbuídos de uma mensagem do passado, os monumentos

históricos perduram até aos nossos dias como testemunhas vivas

das tradições de várias gerações. Os povos tornam-se cada vez

mais conscientes da unidade dos valores humanos e consideram

os monumentos antigos como património comum. A

responsabilidade colectiva de os proteger para as gerações

futuras é reconhecida. É nosso deves mantê-los com a riqueza da

sua autenticidade. [Carta de Veneza de 1964]

Pois:

A diversidade das culturas e do património no nosso

mundo é uma origem insubstituível de riqueza espiritual e

intelectual para toda a humanidade. A protecção e a valorização

da diversidade cultural e patrimonial no nosso mundo devem ser

activamente promovidas como aspectos essenciais do

desenvolvimento humano. [Documento de Nara sobre a Autencidade,

1994]
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Das leituras realizadas encontramos as seguintes referências

estruturantes ‘fundamentais’ da arquitectura moderna, sublinhados

neste capítulo:

Referência 1 - O ‘tipo’ não representa a imagem de algo que se tenha de copiar ou

imitar, é antes a regra do ‘modelo’, sendo o modelo o objecto que se deve repetir.

Referência 2 - Os valores arquitectónicos são dependentes do estilo.

Referência 3 - Padronização industrial e tipificação dos produtos.

Referência 4 - Busca pela individualidade artística.

Referência 5 - Deve ser procurada uma união através do ritmo das repetições e da

singularidade das formas

Referência 6 - A tipificação permite atribuir uma importância apropriada numa

cultura harmoniosa, apenas assim se consegue uma concentração saudável, segura

e aceite.

Referência 7 - Os artistas não se devem submeter à disciplina, sendo contra todas

as tentativas de estabelecer um cânone ou uma tipificação.

Referência 8 - Os tipos não devem ser procurados no passado.

Referência 9 - A industrialização da construção permite a unificação do trabalho da

arquitectura com a economia do empresário.

Referência 10 - Um objecto é definido pela sua natureza, devendo assim ser

estudada a sua natureza para que o objecto cumpra com utilidade a sua função,

seja durável, económico e lindo.

Referência 11 - Criação de casas simples, eficientes e bem projectadas.

Referência 12 - Criação de protótipos de objectos adequados e típicos do tempo

para produção em massa.

Referência 13 - Procura resolver um problema organizacional, criando uma

arquitectura objectiva para um cliente anónimo com demandas objectivas.

Referência 14 - É necessária uma organização social, técnica, organização

económica e também tipológica.

Referência 15 - A arquitectura moderna está ligada às mais amplas questões

políticas e económicas.

Referência 16 - A racionalização e a padronização actuam directamente sobre

métodos de trabalho na arquitectura moderna como na indústria da construção.

Referência 17 - Procura pela habitação mínima, ao menor custo possível.

Referência 18 - Procura pela criação de uma cidade funcional, na qual as

necessidades do Homem sejam bem resolvidas, tendo uma perfeita separação

entre as áreas residenciais, as de lazer e as áreas de trabalho.

Fontes:

R1 - QUATREMÈRE DE
QUINCY, cit. por ZAGURY,
Helena, 2014

R2 - MUTHESIUS, H. cit. por
HERNÁNDEZ, Manuel Martín ,
1984

R3 - Deutscher Werkbund,
Disponível na Internet em
<http://tipografos.net/designe
rs/werkbund.html>

R4/R5 - GROPIUS, W. cit. por
HERNÁNDEZ, Manuel Martín ,
1984

R6 - MUTHESIUS, H. cit. por
HERNÁNDEZ, Manuel Martín ,
1984

R7 - VAN DE VELDE, Henry
cit. por HERNÁNDEZ, Manuel
Martín , 1984

R8 - HERNÁNDEZ, Manuel
Martín , 1984

R9/R10 - GROPIUS, W. cit. por
HERNÁNDEZ, Manuel Martín ,
1984

R11 - Disponível na Internet
em
<https://www.historiadasartes
.com/nomundo/arte-seculo-20
/bauhaus/>

R12 - GROPIUS, W. cit. por
HERNÁNDEZ, Manuel Martín ,
1984

R13 - HERNÁNDEZ, Manuel
Martín , 1984

R14 - MEYER, H. cit. por
HERNÁNDEZ, Manuel Martín ,
1984

R15 - FRAMPTON, Kenneth,
1994

R16 - Declaração de La Sarraz.
cit. por HERNÁNDEZ, Manuel
Martín , 1984

R17 - HERNÁNDEZ, Manuel
Martín , 1984

R18 - FRAMPTON, Kenneth,
1994
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Referência 19 - Necessidade de protecção e conservação dos edifícios.

Referência 20 - Necessidade de uma manutenção regular dos edifícios

classificados.

Referência 21 - A necessidade de conservação e o cuidado com o património

arquitectónico moderno permite a possibilidade de reutilizar os edifícios que

perderam a função para o qual foram idealizados.

Referência 22 - Conservar e restaurar edifícios exige uma prática específica e

praticantes especializados, os arquitectos.

Referência 23 - Cabe aos estados a adopção de políticas que determinem a função

do património cultural e natural, integrando a protecção do património nos

programas existentes, cabendo também ao estado a criação e aplicação de serviços

de protecção, conservação e valorização do património..

Referência 24 - O património arquitectónico constitui uma riqueza e diversidade

cultural insubstituível.

Referência 25 - A conservação deve ser realizada atendendo a diferentes tipos de

intervenções, como o controlo do meio ambiente, a manutenção, a reparação, o

restauro, a renovação e a reabilitação dos edifícios.

Referência 26 - A conservação dos monumentos e dos edifícios com valores

históricos devem manter a sua autenticidade e integridade.

Referência 27 - Um monumento é inseparável da história de que é testemunho e

do meio em que está inserido, sendo que a sua demolição não deve ser permitida.

Referência 28 - A capacidade de compreensão dos valores dependem do

reconhecimento dos valores, se podem ou não ser reconhecidas as suas fontes,

sendo o conhecimento e a compreensão dos mesmos essenciais para a análise da

sua autenticidade.

Referência 29 - Os edifícios não têm todos os mesmos valores, pois cada edifício

reflete a sua história, a sua função, a sua cultura e a comunidade na qual se insere.

Referência 30 - O valor do património arquitectónico não se encontra, apenas, no

aspecto externo dos edifícios, mas também na integridade de todos os seus

componentes.

Referência 31 - Devem-se manter todos os materiais com importância

arquitectónica.

Referência 32 - Todas as intervenções a realizar nos edifícios que alterem a sua

funcionalidade devem ser realizadas de forma a não prejudicar os valores do

edifício. Assim é necessário analisar todos os valores presentes no edifício para que

não sejam causados danos no seu significado cultural.

Referência 33 - A necessidade de adaptar os edifícios às normas actuais poderá

levar a que sejam necessárias adaptações para que se possa conservar o significado

Fontes:

R19 - Carta de Atenas, 1933

R20 - Direcção Geral do
Património Cultural

R21 - Tostões, Ana, 2015

R22 - CHOAY, Françoise, 2006

R23 - Convenção para a
Protecção do Património
Mundial, Cultural e Natural,
1972

R24 - Convenção para a
Salvaguarda do Património
Arquitectónico da Europa,
1985

R25/R26- Carta de Carcóvia,
2000.

R27 - Carta de Veneza, 1964.

R28 - Documento de Nara
sobre a Autencidade, 1994.

R29 - Documento de Nara
sobre a Autencidade, 1994

R30/R31/R32 - Princípios para
a Análise, Conservação e
Restauro ds Estructuras do
Património Arquitectónico,
2003

R33 - Critérios para a
Conservação do Património
Arquitectónico do Século XX,
2011.
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cultural, devendo cada intervenção ser limitada ao mínimo necessário para garantir

a sua durabilidade com o mínimo de danos possíveis aos valores dos edifícios.

Referência 34 - A conservação do património arquitectónico do movimento

moderno promove a oportunidade de reutilizar edifícios que perderam a sua

função original. A reutilização do património moderno surge como oportunidade

pela deterioração e as alterações nos edifícios que necessitam de actualização para

os novos tempos e novos usos.

Referência 35 - A tipologia deve ser utilizada na busca por um protótipo produtivo,

tecnológico e repetível, que seja satisfatório para resolver os problemas da nova

residência.

Referência 36 - Os monumentos históricos perduram até aos dias de hoje como

testemunhas vivas das tradições de várias gerações.

Referência 37 - A diversidade das culturas e do património são uma origem

insubstituível de riqueza espiritual e intelectual para a humanidade.

Referência 38 - A protecção e valorização da diversidade cultural e patrimonial

devem ser promovidas como aspectos essenciais do desenvolvimento humano.

Fontes:

R34 - Tostões, Ana, 2015.

R35 - HERNÁNDEZ, Manuel
Martín , 1984

R36 - Carta de Veneza, 1964

R37/R38 - Documento de Nara
sobre a Autencidade, 1994.
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2 - A Arquitectura Moderna em Portugal

Enquanto que no decorrer dos anos 20:

(...) Walter Gropius fundava em Weimar a Bauhaus,

paradigma do ensino moderno em arquitectura, Portugal vivia

atravessado por convulsões políticas e sociais, graves confrontos

entre pró republicanos e pró-monárquicos, conflitos sociais entre

o estado, o patronato e os movimentos operários. [BARTLO, José,

2011: p.9]

Assim, o período da Arquitectura Moderna apenas chegou a

Portugal nos finais dos anos 50 tendo prevalecido até essa época a

Arquitectura do Estado Novo44, tendo o período do

44 O Estado Novo deixou marcas do regime e da estética do poder na arquitetura

do país, em pontes, universidades, estádios e monumentos que guardam a

memória da época da ditadura, alguns deles ainda hoje muito visitados. (...)

Características deste tipo de arquitetura eram as proporções monumentais, o estilo

híper-realista, a simulação de movimento, as linhas retas e homogéneas, o

enaltecimento do esforço físico, do trabalho braçal e do corpo. (...) Em todos os

países totalitários, como em Portugal nessa época, predominava uma estética do

culto do herói e da modelagem do coletivo, com a valorização do desporto como

forma de incutir nos jovens a disciplina e fortalecer a identidade nacional. [Artigo

“25 Abril. Estado Novo marcou arquitectura que mantém viva a estética do poder”,

Disponível na Internet em

<https://ionline.sapo.pt/artigo/316645/25-abril-estado-novo-marcou-arquitectura-

que-mantem-viva-a-estetica-do-poder?seccao=Portugal>]

8.6- Assim,a “Arquitectura do Estado Novo” assente em determinados pressupostos

que tiveram por base um programa levado à prática por determinado regime

político, vai prolongar-se até finais dos anos 50, altura em que surgirão já novos

edifícios modernos(...) [Documento da Direcção Regional da Cultura do Centro,

Processo número 15/05-07-13, Disponível na Internet em

<http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/classificaca

o_do_patrimonio/despachosdeaberturaearquivamento/er_3igrejasrfatima.pdf>]

https://ionline.sapo.pt/artigo/316645/25-abril-estado-novo-marcou-arquitectura-que-mantem-viva-a-estetica-do-poder?seccao=Portugal
https://ionline.sapo.pt/artigo/316645/25-abril-estado-novo-marcou-arquitectura-que-mantem-viva-a-estetica-do-poder?seccao=Portugal
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/classificacao_do_patrimonio/despachosdeaberturaearquivamento/er_3igrejasrfatima.pdf
http://www.patrimoniocultural.gov.pt/static/data/patrimonio_imovel/classificacao_do_patrimonio/despachosdeaberturaearquivamento/er_3igrejasrfatima.pdf
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Figura 34 - Obra marcante do Estado Novo, a Ponte 25 de Abril foi projetada pelo

Gabinete de Engenharia de Nova Iorque Steinman, Boynton, Gronquist & London

com a intervenção do Gabinete da Ponte sobre o Tejo e o Laboratório Nacional de

Engenharia Civil
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Estado Novo45 sido, como é de conhecimento geral, um tempo de

agitação cultural [TOSTÕES, Ana cit. por TELES, Catarina Pereira, 2014: p17.],

em que:

O gosto romântico e naturalista estava enraizado na

sociedade portuguesa e a arquitectura era ensinada ainda

segundo concepções retrógradas e academizantes que não

entendiam os novos desafios e oportunidades. [AZEVEDO E SILVA,

Ricardo , 2004: p.54]

Contudo foi pela mão de Duarte Pacheco46 que o Estado

Novo começou a aceitar a Arquitectura Moderna, altura em que:

(...) mais do que tolerar, apoia o arranque da arquitectura

moderna em Portugal. Assim, juntamente com o surgimento de

novos programas, está criado o cenário para a aplicação da nova

linguagem moderna e funcionalista. Ainda que de forma fugaz,

as inovações tecnológicas associadas ao Moderno são

«assumidas como facto cultural», todavia, neste primeiro

momento, não se desenvolve uma reflexão teórica capaz de

integrar os princípios ideológicos do Movimento Moderno, que já

desde a década anterior dominavam os debates nos países

45 Em 1933 entra em vigor a Constituição que faz nascer o Estado Novo,

substituindo a de 1911 que, na prática, não era aplicada desde o golpe militar de

1926. O documento subalternizava o Parlamento, limitando também as liberdades

individuais. A nova Constituição, desenhada pelos militares e por Oliveira Salazar,

entrou em vigor em 11 de Abril de 1933, após plebiscito realizado em 19 de Março

do mesmo ano. O regime vai perdurar até 1974, período durante o qual as

liberdades individuais e coletivas são limitadas. Durante quase 50 anos Portugal vai

conhecer Presidentes da República militares, apesar do poder estar na mão de

Oliveira Salazar. [Estado Novo, Disponível na Internet em

<https://ensina.rtp.pt/artigo/o-estado-novo/>]
46 Consultar Biografia de Autores Estudados / Citados

https://ensina.rtp.pt/artigo/salazar/
https://ensina.rtp.pt/artigo/a-revolucao-de-25-de-abril-de-1974/
https://ensina.rtp.pt/dossie/os-presidentes-da-republica/
https://ensina.rtp.pt/artigo/o-estado-novo/
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Figura 35 - Edifício Franjinhas, localizado na esquina das avenidas Brancaamp e

Castilho, em Lisboa, da autoria de Nuno Teotónio Pereira



123

europeus desenvolvidos. [AZEVEDO E SILVA, Ricardo , 2004: p.56]

Apesar de tudo isso, foi em 1948 que o mundo da

arquitectura em Portugal começou, de facto, a aceitar o período

moderno da arquitectura aquando da realização do 1º Congresso

Nacional de Arquitectura47, no qual aquele que viria a ser um dos

primeiros nomes da Arquitectura Moderna em Portugal, Nuno

Teotónio Pereira48 que, com a colaboração do também arquitecto

Manuel Costa Martins, apresentou o documento Habitação

Económica e Reajustamento Social, o qual:

(...) explora o tema da necessidade premente de

habitações, atendendo a que considerava que uma enorme parte

da população se alojava em condições que não satisfaziam

minimamente as exigências psíquicas e fisiológicas do Homem.

[Documento da Direcção Regional da Cultura do Centro]

Preocupado com a qualidade de vida dos Homens, essa

tornou-se uma característica dos seus projectos, nos quais:

47 O Congresso de 1948, realizado pelo então Sindicato Nacional dos Arquitectos,

constitui um marco fundamental na vida dos arquitectos portugueses. Momento de

viragem na reconquista da liberdade de expressão, contou com uma larguíssima

participação da classe que o elegeu como espaço de afirmação da arquitectura

moderna, sem constrangimentos nem obrigatoriedades de estilo, reclamando a

industrialização e a participação dos arquitectos: à escala da cidade; no

ordenamento do território; na resolução do problema da habitação. [Sinopse de

Sindicato Nacional dos Arquitectos, 1948. “1º Congresso Nacional de Arquitectura

(1ª edição),

Disponível na Internet em

<https://www.oasrn-oasrn.org/1-congresso-arquitectura.html>]
48 Consultar Biografia de Autores Estudados / Citados

https://www.oasrn-oasrn.org/1-congresso-arquitectura.html
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Figura 36 - Bloco da Carvalhosa de Arménio Losa e Cassiano Barbosa
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(...) colocará em todos os seus edifícios, baseada num

espírito de pureza, verdade, humildade e paz, em particular nas

igrejas e nos mosteiros que projectou (...). Atento à realidade e às

necessidades humanas, aliou a evolução da arquitectura

moderna, racionalista, com uma abertura a valores espirituais de

índole mais humana, a par com a importância das tradições

locais.(...) [Documento da Direcção Regional da Cultura do Centro]

Durante esta fase controversa da arquitectura em Portugal,

também aqui se fizeram sentir as diferenças entre Porto e Lisboa,

entre norte e sul. Enquanto que Lisboa se encontrava mais

controlada pelo regime do Estado Novo, uma vez que como sabemos

é a capital do país e, como tal, onde se encontra a Assembleia da

República e, consecutivamente o centro do regime, no Porto:

(...) a intervenção estatal não se fazia sentir de uma forma tão

‘tentacular’, surgem obras esporádicas de iniciativa privada que

aplicam, de uma forma radical e extremamente qualificada, os

fundamentos Modernos. (...) nomeadamente, à Habitação na rua

Honório de Lima (1939) de Viana de Lima, ao Bloco da

Carvalhosa (1945), de Arménio Losa e Cassiano Barbosa, ao

edifício DKW (1946) dos mesmos autores e ao Palácio Atlântico

(1946), do grupo ARS [AZEVEDO E SILVA, Ricardo , 2004: p.57]

Assim, e apesar de a arquitectura moderna apenas tenha sido

completamente aceite em Portugal do decorrer dos anos 50, esta já

vinha a ser aplicada desde os anos 20, pelos arquitectos da chamada

geração de compromisso49, da qual se destaca o arquitecto Cassiano

49 Estes arquitectos, surgidos durante o ciclo modernista apoiado já nas

possibilidades estruturais e plásticas do betão armado (...) ficou conhecida como

geração do compromisso. A caracterizá-la está, acima de tudo,o facto de ser a

primeira geração de arquitectos confrontada com os limites internos da ordem
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Figura 37 - Edifício da Avenida Defensores de Chaves, de Cassiano Branco
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Branco50, que fazia parte dos chamados arquitectos de 2751, ou

geração 27, cujo:

Conflito mais determinante (...) ao qual Cassiano Branco

não escapou, teve a ver com o confronto interior, no esforço de

definir qual das tendências tradicionalistas ou moderna se

conseguiria impor como arquitectura do regime, conflito tanto

mais agravado quer pela ausência de uma definição clara daquilo

a que corresponderiam, como programa de arquitectura, as

noções de tradicionalismo e modernismo. [BARTOLO, José. 2011:

p.19]

Quando analisada a estrutura formal da obra de Cassiano

Branco, pode-se afirmar que:

(...) conseguimos, entre grande diversidade de projectos

construídos ou propostos, identificar duas vias bem definidas, que

coexistem no tempo, independentes uma da outra: uma via de

investigação formal, espessa, com um sentido de riqueza táctil e uma

certa sensualidade das linhas de que são exemplos o terceiro projecto

para o Éden (1933) ou o prédio da Defensores de Chaves (1937); uma

imposta pelo Estado Novo (1946-1974) e os novos horizontes externos, suscitados

pela Deustcher Werlbund e pelo Futurismo, primeiro, e pelo De Stijll, Le Corbusier e

a Bauhaus, logo de seguida, associados às novas concepções do espaço e formas de

projectar da Arquitectura Moderna. [BARTOLO, José. 2011: p.19]
50 Consultar Biografia de Autores Estudados / Citados
51 (...)as principais obras projectadas por Cassiano Branco, sobretudo aquelas

riscadas até ao final dos anos 30, insere-se no quadro mental de uma geração de

novos arquitectos portugueses, a geração dos 27, que incluía Cristiano da Silva,

Carlos Ramos, José Segurado, Pardal Monteiro, Adelino Nunes, Cottineli Telmo,

Gonçalo Melo Breyner, Norberto Correia, Raul Martins, Veloso Reis Camelo, Paulino

Montês e João Simões em Lisboa; Rogério de Azevedo e M. Marques no Porto (...)

[BARTOLO, José. 2011: p.18]
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Figura 38 - Cinema Éden, nos Restauradores em Lisboa, de Cassiano Branco
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segunda via de maior depuração formal, rigor e funcionalidade

materializada na Cidade do Filme Português (1930), na moradia

da Avenida do Columbano Bordalo Pinheiro (1937) e no café, da

Avenida da República, O Cristal (1942). Raras são as obras de

síntese nas quais as duas tendências convergem, mas os

exemplos conhecidos são deslumbrantes como o prova o edifício

do Hotel Vitória (1934), hoje sede do Partido Comunista

Português, na Avenida da Liberdade, de composição assimétrica,

com lâminas curvas, de grande dinamismo, cortadas por flechas

verticais. [BARTOLO, José. 2011: p.24]

No final dos anos 30, a arquitectura moderna:

Até então tolerada, e pontualmente estimulada, pelo

regime, a arquitectura modernista começa a ser atacada por

ministros, figuras públicas e alguns arquitectos (...). “Pior que

isso”, recordava Carlos S. Duarte, “alguns desses arquitectos,

oriundos do Modernismo, entusiasmam-se com as obras do

nazismo e tornam-se paladinos do monumentalismo neoclássico

dos arquitectos alemães da época.” Este era o tempo dos

tradicionalistas, que sempre mantiveram uma forte influência

oficial e com os quais Cassiano se confrontou inúmeras vezes,

redobraram os seus ataques contra a “arquitectura de caixote,

importada de Moscovo. [Ibidem: pp.26-27]

Já no decorrer da década de 60, altura em que Portugal vivia

sobressaltado pela Guerra Colonial em Angola, período no qual:

No campo da arquitectura assiste-se à expansão da

cidade de Lisboa para oriente (...). O discurso arquitectónico

assumia a necessidade da resolução do problema da habitação



130

Figura 39 - Parque Municipal da Quinta da Conceição, 1957, de Fernando Távora



131

em larga escala. Alguns arquitectos da geração de Cassiano, e da

geração seguinte, haviam aderido aos pressupostos da Carta de

Atenas, com resultados visíveis ao longo dos anos 60(...). Alguns

dos projectos de Cassiano desenvolvidos durante esta década

revelam a atenção aos novos discursos arquitectónicos(...)

[BARTOLO, José. 2011: pp.29-30]

Cassiano Branco defendia ainda que

O aspecto inteiramente moderno pretende expressar

permanentemente um espetáculo de formas arquitectónicas, de

luz e de publicidade. O partido da forma arquitectónica

corresponde nas consequências racionais e soluções técnicas dos

materiais de construção moderna, ao espírito das coisas que nos

cercam e que somos fatalmente forçados a sentir, a interpretar, a

construir, em conclusão a reproduzir a vida humana que evolui

que tem como uma das suas projecções - a arquitectura! [BRANCO,

Cassiano cit. por BARTOLO, José. 2011: p.102l]

Apesar de Cassiano Branco ser um dos mais conhecidos e

polémicos arquitectos impulsionadores da arquitectura moderna em

Portugal, é Fernando Távora52 aquele que mais representa a

arquitectura moderna em Portugal, tendo inclusive participado nos

últimos congressos CIAM, participação essa que

(...) permite perceber que a procura das raízes culturais

dos sítios não é uma preocupação exclusivamente portuguesa; o

trabalho da representação portuense no CIAM X é um sinal

evidente de que as ideias que tinha já registado em texto e

consegue agora concretizar em obra são partilhadas por uma

identidade colectiva. [COELHO, Paulo, 2011: p.17]

52 Consultar Biografia de Autores Estudados / Citados
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Figura 40 - Esquiços de cortes e perspectivas do Anfiteatro do Politécnico de Viana

do Castelo, 1989, de Fernando Távora
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Fernando Távora defendia

(...) um modo de pensar a arquitectura sem preocupações

estilísticas ou opções apriorísticas com a imagem, que parte de

uma preocupação funcional, encarada num sentido alargado do

termo, alicerçada não só no uso mas também na identidade:

procurando uma arquitectura que responda às necessidades

sociais e económicas do Homem de hoje e possa ser realizada nas

condições da Terra, encontrando o carácter nacional num

somatório de condições regionais. [COELHO, Paulo, 2011: p.18]

Sendo que o conceito de modernidade representava para si

(...) um valor intemporal, que implicava uma adequação

ao tempo presente em termos de eficácia, empirismo, coerência e

eficiência (bom senso associado a racionalismo, tal como na

Arquitectura Popular. [Ibidem]

Fernando Távora acompanhou de perto os quadro CIAM que

se realizaram na década de 50 os quais

(...) lhe permitiram acompanhar de perto a crise do

Movimento Moderno e entender as razões que dividiam os

defensores do funcionalismo ortodozo dos do Team X e dos da

“revisão italiana”.(...) Na sequência do CIAM/Dubrovnik,

Fernando Távora estará também presente, em 1959, no

CIAM/Otterlo, ali participando, ao lado de E. Rogers, A. Van Eyck

e L. Khan, no processo de revisão do Movimento Moderno; no

quadro deste processo de contestação iniciará (...) uma diferente

investigação, de larga repercussão em obras futuras

onde,retomando embora o princípio nórdico da automatização

dos corpos (...) construirá inauguralmente de forma tradicional
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Figura 41 - Escola Primária do Cedro, 1960, de Fernando Távora
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dispensando o recurso a referências ou modelos estrangeiros e

retomando criticamente valores da nossa tradição arquitectónica,

como factores de qualificação de uma modernidade assumida (...)

[COELHO, Paulo, 2011: p.25]

Assim, F. Távora procurava conseguir

(...) inserir dialecticamente a sua arquitectura num

processo de continuidade formal temporalmente extenso,

dominando as invariantes desse mesmo processo, a semelhança

do ocorrido ao longo da história dos nossos edifícios,

sucessivamente transformados e enriquecidos através de novas

contribuições arquitectónicas que mantêm um espírito comum.

[Ibidem: p.27]

Por força do debate nacional que vigorava na altura e também

da sua relação com os CIAM, Fernando Távora era também a favor da

preservação do património, contudo acreditava que

(...) o aumento da prosperidade coincidiu com uma forte

inconsciência dos valores culturais (...) a obsessão pela

conservação do património quase denota falta de criatividade.

Nos períodos criativos não existiu esse interesse. Há uma certa

decadência nesta obsessão por conservar edifícios. [Ibidem: p.30]

Assim, F: Távora defendia

(...) um conceito patrimonial arquitectónico “alargado”

em termos espácio-temporais, afirmando neste contexto que

também “o nosso território tem que ser considerado na sua

totalidade como património, isto é, como qualquer coisa de

precioso que hérdamos (...) Daí que quanto a nós não seja
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Figura 42 - Casa em Ofir, 1957, de Fernando Távora
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possível isolar os dois termos de território e património,

considerando este apenas como o conjunto de valores

construídos ou naturais de especial significado (...) E o que

acontece no espaço acontece, quanto a nós, igualmente no

tempo (...). Património não pode ser apenas aquilo que os

antepassados (...) nos deixaram. O património resulta duma

criação permanente e colectiva e o próprio acto de recuperação

do património tem de ser um acto de criação e não um acto de

rotina burocrática ou de capricho pessoal. [COELHO, Paulo, 2011:

p.30]

Assim os projectos de Távora reflectem uma

Íntima solidariedade entre a paisagem e a razão artificial

do tempo: conservar e construir são momentos de uma mesmo

método na transformação dos edifícios garante de vida e o

respeito pela sua identidade arquitectónica, continuando-a,

inovando-a; projectando a partir de um profundo e vital

enraizamento na realidade que o impede, por natureza, a traí-la

na imposição de elementos que a alienam, a sua arquitectura

não refere este ou aquele arquitecto, esta ou aquela escola ou

época, abarca toda a dimensão da memória; trata-se de uma

obra que constitui na sua aparente simplicidade, a mais original e

erudita pesquisa linguística destes anos em Portugal. [Ibidem: p.32]

Apesar de toda a sua influência e conhecimento, de todas as

suas publicações e as suas obras construídas, a grande marca que

Fernando Távora deixou na arquitectura portuguesa foi a fundação
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Figura 43 - Siza Vieira e Eduardo Souto Moura, dois arquitectos galardoados com o

Prémio Pritzler
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da “Escola do Porto”53 na qual

Introduziu a partir dos anos 50, uma reflexão que não

existia em Portugal, sobre o papel social da arquitectura, em

oposição às realizações e aos discursos oficiais da época, a

arquitectura contemporânea. Como criador de uma nova lógica

de construção, prestou sempre atenção ao ambiente envolvente,

utilizando-as como dados culturais que devem ser integrados no

diálogo com a construção final. Teve como alunos Siza Vieira e

Eduardo Souto Moura (dois arquitectos galardoados com o

Prémio Pritzler). [COELHO, Paulo, 2011: p.12]

Os princípios implementados por Fernando Távora na “Escola

do Porto”, assim como a sua forte opinião sobre como cuidar o

património arquitectónico, tiveram grande influência na forma como

53 A designação “Escola do Porto” serve para identificar um modo de fazer e de

pensar associado aos arquitectos formados no Porto. A designação, normalmente

utilizada no discurso académico e arquitectónico, é também hoje amplamente

adoptada no discurso turístico, jornalístico e até político. Dentro e fora de Portugal,

a Escola do Porto é reconhecida como uma das principais marcas distintivas da

arquitectura contemporânea portuguesa, configurando um estilo próximo de um

certo imaginário formal e linguístico relacionado com a obra de Álvaro Siza. Na

assimilação cultural mais ampla da designação “Escola do Porto”, ocorre

naturalmente um fenómeno de simplificação que dá origem à configuração de um

estilo e de uma marca reconhecível. Da narrativa oficial, de consolidação geracional

de um pensamento e de uma prática, foi-se desenvolvendo a ideia de uma

mitologia perfeita, sem rupturas, descontinuidades ou sobressaltos. No entanto, o

processo de construção de uma escola, por natureza longo, é marcado por

sucessivos debates, reflexões e conflitos, bem como por exclusões, consensos e

contradições. Esta será, no fundo, a riqueza e a razão de ser de uma escola, quando

ela própria origina debate, suscita dúvidas e origina polémicas. [O que representa

hoje a Escola do Porto?. Disponível na Internet em

<https://www.publico.pt/2018/01/29/culturaipsilon/noticia/o-que-representa-hoje-a-escola

-do-porto-1800265]
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Figura 44 - Edifício Cantareira, no Porto, de Eduardo Souto Moura
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o património passou a ser interpretado pelos arquitectos em Portugal,

que apesar de seguirem também as indicações dos CIAM, criaram

também as suas próprias indicações e orientações a seguir, nos quais

reconhecem que ao ser feita uma intervenção em património

arquitectónico é necessário que se tenha em conta

(...) um equilíbrio delicado entre os objectivos estratégicos

da obra, o valor intrínseco do património e o interesse global da

sociedade (representados pela legislação, pelo Estado, pela

sociedade civil e pelos demais agentes relevantes). [Ordem dos

Arquitectos Secção Regional Sul, 2019: p.13]

Para tal, é necessário reconhecer a diferença entre os dois

tipos de intervenção no património arquitectónico, a Reabilitação54 e

a Conservação e o Restauro55. Assim:

Qualquer intervenção no património arquitectónico deve

revestir-se de cuidados especiais. A intervenção mínima e pouco

intrusiva, se alinhada com os objectivos da obra e se respeitante

do valor patrimonial, é sempre prioritária. Nesse sentido, a

manutenção é preferível à reparação e a reparação é preferível à

reabilitação. [Ibidem: pp.13-14]

54 A Reabilitação prevê a compatibilização dos elementos, sistemas de construção

e espaços existentes com os materiais, sistemas e técnicas actuais, salvaguardando

as recomendações expressas nas cartas e convenções doutrinais. [Ordem dos

Arquitectos Secção Regional Sul, 2019: p.13]
55 A Conservação e o Restauro têm por objecto a reparação ou actuação

preventiva de qualquer obra em que, devido à sua antiguidade ou estado de

conservação, seja necessária uma intervenção para preservar a sua integridade

física, assim como o seu valor artístico, respeitando ao máximo a essência original

da obra. [Ibidem]
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Figura 45 - Renovação da Casa da Boa Nova, de Siza Vieira
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Assim, e tendo também em conta as directrizes das Cartas

Patrimoniais, é defendido que:

O respeito pela autenticidade (...); A identificação de

novos elementos deve ser clara e imediata; As sucessivas

intervenções de todas as épocas devem ser respeitadas como um

único objecto histórico consolidado (...); A aplicação do princípio

da reversibilidade – a intervenção deve ser reversível, deixando o

mínimo de marcas ou danos no património; (...) A necessidade de

recorrer a todas as ciências relevantes nas acções de conservação;

Deve ser privilegiada a manutenção periódica; A atribuição ao

edifício de um destino funcional socialmente útil. [Ordem dos

Arquitectos Secção Regional Sul, 2019: p.14]

Ao ser realizada uma intervenção, deve-se ter em conta

Multidisciplinaridade da abordagem; O conceito de valor

e autenticidade deve ser relativo à cultura do local; O valor de

uma construção histórica encontra-se na preservação desta

como um todo; A alteração do uso deve tomar em consideração

todas as exigências de conservação e segurança. [Ibidem]

Assim sendo, o processo de reabilitação deve incluir as

seguintes fases:

Investigação e diagnóstico – levantamentos e estudos

complementares, o que inclui a análise histórica e a identificação

do estado de conservação e das causas de danos e degradações:

Equipa multidisciplinar adaptada à escala e tipo de intervenção;

Análise de dados disponíveis e formulação de plano de

actividades; Conhecimento do comportamento estrutural,

técnicas e materiais utilizados; Determinação das causas dos
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Figura 46 -Museu Internacional de Escultura Contemporânea + Reabilitação do

Museu Municipal Abade Pedrosa, de Siza Vieira e Eduardo Souto Moura
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danos e degradações bem como do nível de segurança da

estrutura anteriormente à tomada de decisão da intervenção;

(...). Medidas de consolidação e controlo: Conhecimento claro das

origens do problema; (...) Todas as intervenções devem ter

carácter indispensável e os menores danos possíveis para o valor

patrimonial; A utilização de técnicas tradicionais ou modernas

deve ser decidida caso a caso, com preferência para as primeiras,

excepto nos casos em que estas não garantam as exigências de

segurança e durabilidade; (...) As medidas adoptadas devem ter

um carácter de reversibilidade; Controlo da eficácia das

intervenções de forma a garantir a eficiência máxima dos meios

disponíveis e impacto mínimo na autenticidade do imóvel.

Na elaboração do projecto de reabilitação deverá ter-se em

conta que: A arquitectura, a estrutura, as instalações técnicas e a

funcionalidade do edifício devem ser compatibilizadas, atribuindo

a cada uma a importância devida; Os materiais devem ser

preservados optando pela sua recuperação e, caso seja

impossível, os materiais substitutos devem ser compatíveis com

os existentes; As imperfeições e alterações que ao longo do

tempo integraram a história do imóvel, devem ser mantidas

sempre que não comprometam a segurança da estrutura. [Ordem

dos Arquitectos Secção Regional Sul, 2019: pp.15-16]

Das leituras realizadas encontramos os seguintes referências

estruturantes ‘fundamentais’ da arquitectura moderna em Portugal,

sublinhados neste capítulo:

Referência 1 - O gosto românico e naturalista estava enraizado na sociedade

portuguesa e a arquitectura era ensinada segundo concepções que não entendiam

os novos desafios e oportunidades.

Referência 2 - As inovações tecnológicas associadas ao Moderno são ‘assumidas

como facto cultural’ não se desenvolvendo uma reflexão teórica capaz de integrar

os princípios ideológicos do Movimento Moderno.

Fontes:

R1 - AZEVEDO E SILVA,
Ricardo: 2004: p.54

R2 - AZEVEDO E SILVA,
Ricardo: 2004: p.56
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Referência 3 - É explorada a necessidade de habitações económicas, uma vez que

grande parte da população se alojava em condições que não satisfaziam

necessidades psíquicas e fisiológicas do Homem.

Referência 4 - A evolução da Arquitectura Moderna, racionalista, é aliada com uma

abertura a valores espirituais mais humanos, a par com a importância das tradições

locais.

Referência 5 - A intervenção estatal não se fazia sentir tanto na zona Norte do país,

o que permitiu que a Arquitectura Moderna em Portugal se afirma-se mais a norte,

surgindo assim obras mais radicais e qualificadas na região.

Referência 6 - Numa fase inicial do movimento em Portugal, houve um esforço

para definir quais tendências das tendências, tradicionalistas ou modernas, se

conseguiriam impor como arquitectura do regime.

Referência 7 - Era possível identificar duas vias bem definidas, uma via de

investigação formal, com um sentido de riqueza e uma certa sensualidade das

linhas, e uma segunda via de maior depuração formal, de rigor e funcionalidade

materializada.

Referência 8 - O regime do Estado Novo em vigor em Portugal no final dos anos 30

começou a ser atacado pelos ministros do regime e, pela mesma altura, alguns dos

arquitectos, até então considerados modernistas, entusiasmaram-se com as obras

do nazismo, tornando-se assim seguidores do monumentalismo neoclássico dos

arquitectos alemães.

Referência 9 - O aspecto moderno pretendia expressar permanentemente um

espetáculo de formas arquitectónicas, de luz e de publicidade.

Referência 10 - A procura de raízes culturais dos sítios não é uma preocupação

exclusivamente portuguesa.

Referência11 - Era defendido um modo de pensar a arquitectura sem

preocupações estilísticas e com a imagem, que partiam de uma preocupação

funcional, na busca por uma arquitectura que responda às necessidades sociais e

económicas do Homem.

Referência 12 - O modernismo representa um valor intemporal, que implicam uma

adequação ao tempo presente em termos de eficácia, empirismo, coerência e

eficiência.

Referência 13 - É dispensado o recurso a referências ou modelos estrangeiros,

retomando criticamente valores da nossa tradição arquitectónica, como factores

de qualificação de uma modernidade assumida.

Referência 14 - Procurava-se conseguir inserir a arquitectura num processo de

continuidade formal temporalmente extenso, transformados e enriquecidos

através de novas contribuições arquitectónicas que mantêm um espírito comum.

R3 - Documento da
Direcção Regional da
Cultura do Centro

R4 - Documento da
Direcção Regional da
Cultura do Centro

R5 - AZEVEDO E SILVA,
Ricardo: 2004: p.57

R6 - BARTOLO, José,
2011:p.19

R7 - BARTOLO, José,
2011:p.24

R8 - BARTOLO, José, 2011:
pp.26-27

R9 - BRANCO, Cassiano cit.
por BARTOLO, José, 2011:

R10 - COELHO, Paulo.
2011:p.17

R11 - COELHO, Paulo.
2011:p.18

R12 - COELHO, Paulo.
2011:p.19

R13 - COELHO, Paulo.
2011:p.25

R14 - COELHO, Paulo.
2011:p.27
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Referência 15 - O aumento da prosperidade coincidiu com uma forte inconsciência

dos valores culturais e a obsessão pela conservação do património denotava falta

de criatividade.

Referência 16 - O território tem de ser considerado na sua totalidade como

património, como algo precioso que herdamos.

Referência 17 - O património não pode ser apenas aquilo que os antepassados nos

deixaram. Resulta antes de uma criação permanente e colectiva, sendo o próprio

acto de recuperação do património tem de ser um acto de criação e não um acto

de rotina burocrática.

Referência 18 - Conservar e construir são momentos de um mesmo método na

transformação dos edifícios que garantem o respeito pela sua identidade

arquitectónica, continuando-a, inovando-a.

Referência 19 - A arquitectura não reflectem este ou aquele arquitecto, esta ou

aquela escola, reflectem sim toda a dimensão da memória.

Referência 20 - A arquitectura tinha um papel social, em oposição às realizações e

aos discursos oficiais da época.

Referência 21 - Numa intervenção em património arquitectónico é necessário que

se tenha em conta um equilíbrio delicado entre os objectivos estratégicos da obra,

o valor intrínseco do património e o interesse global da sociedade.

Referência 22 - É sempre preferível realizar uma intervenção mínima e pouco

intrusiva, alinhada aos objectivos da obra e respeitante do valor patrimonial dos

edifícios.

Referência 23 - A manutenção é preferível à reparação, sendoa reparação

preferível à reabilitação.

Referência 24 - As intervenções devem ser reversíveis, deixando o mínimo de

marcas ou danos no património.

Referência 25 - O conceito de valor e autencidade de cada edifícios deve ser

relativo à cultura local.

Referência 26 - A alteração do uso de um edifício deve ter em consideração todas

as exigências de conservação e segurança.

Referência 27 - O processo de reabilitação de um edifício deve incluis a

investigação e diagnóstico, e medidas de consolidação e controlo.

Referência 28 - As imperfeições e alterações levadas a cabo nos edifícios ao longo

do tempo integram a história dos imóveis, pelo que devem ser mantidas sempre

que não comprometam a segurança da estrutura.

R15 - COELHO, Paulo.
2011:p.30

R16 - COELHO, Paulo, 2011:
p.30

R17 - COELHO, Paulo, 2011:
p.30

R18 - COELHO, Paulo, 2011:
p.32

R19 - COELHO, Paulo, 2011:
p.32

R20 - COELHO, Paulo, 2011:
p.12

R21 - Ordem dos Arquitectos
Secção Regional Sul, 2019:
p.13

R22 - Ordem dos Arquitectos
Secção Regional Sul,
2019:pp.13-14

R23 - Ordem dos Arquitectos
Secção Regional Sul,
2019:pp.13-14

R24 - Ordem dos Arquitectos
Secção Regional Sul, 2019:
p.14

R25 - Ordem dos Arquitectos
Secção Regional Sul, 2019 p.14

R26 - Ordem dos Arquitectos
Secção Regional Sul, 2019:
p.14

R27 - Ordem dos Arquitectos
Secção Regional Sul, 2019:
pp.15-16

R28 - Ordem dos Arquitectos
Secção Regional Sul, 2019:
pp.15-16
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3 - Conclusão Parcial

Com a análise das referências apresentadas, relativamente à

‘arquitectura moderna’ e à importância da ‘tipologia’ na mesma,

constatamos que alguns dos critérios são contraditórios entre si

porque a ‘arquitectura moderna’ foi um período da arquitectura

durante o qual os arquitectos não seguiram todos as mesmas linhas

ou ideologias, podendo-se mesmo dividi-los em duas categorias: os

organicistas e os funcionalistas. Os organicistas defendiam que o

edifício devia crescer de ‘dentro para fora’, dando assim mais

importância à função do que à forma, enquanto que os funcionalistas

defendiam a forma como mais importante que a função, devendo

assim a organização do edifício adaptar-se à forma criada.

Quando analisada a ‘arquitectura moderna’ em Portugal,

denota-se que os arquitectos portugueses defensores do

‘movimento moderno’ tiveram uma grande dificuldade para o

conseguirem aplicar em Portugal, o que levou a que a afirmação do

movimento por terras lusas fosse tardio quando comparado com o

que se passava além fronteiras. Tal facto teve também implicações na

forma como o movimento foi aplicado e, em certa parte, também no

cuidado tido na análise e intervenção em edifícios patrimoniais,

tendo havido um maior cuidado para com os valores dos mesmos.

Isso levou a que, à imagem do que se passou no panorama

internacional, também em Portugal não tivesse existido uma

tendência dominante entre os organicistas e os funcionalistas, uma

vez que os arquitectos portugueses acabaram por se ir adaptando às

realidades, e limitações, com que se deparavam, além de aplicarem o

seu ‘cunho pessoal’ nas suas intervenções.

Assim, os princípios base do movimento modernista

internacional foram adoptados pelos arquitectos portugueses,

contudo estes tiveram de os circunscrever à realidade portuguesa
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para que conseguissem que o movimento fosse aceite pelo regime

que vigorava na altura, o Estado Novo.

Assumindo as referências apresentadas ao longo deste

capítulo como conceitos estruturantes, analisar-se-á como estes se

afirmam na arquitectura através da análise da leitura dos casos de

referência e a sua aplicação no caso de estudo.

Nota:

Importa mencionar o Inquérito à Arquitectura Popular

Portuguesa. Resultante do inquérito realizado, entre 1955 e 1960,e

que foi, por muitos, considerado o inquérito que mudou a

arquitectura, serviu para dar resposta ao dilema de escolher um

caminho entre o moderno e a verdadeira tradição portuguesa. [Artigo

sobre o Inquérito à Arquitectura Popular Portuguesa], levando a que fosse

feita uma reflexão sobre a história da arquitectura em Portugal,

que concluíu que

(...) Portugal carece de unidade em matéria de

arquitectura e que a diversidade existente impede que se possa

admitir a existência de uma «Arquitectura portuguesa» ou uma

«casa portuguesa». (...) [Ibidem]
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Capítulo II - Casos Referência
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Figura 47 - Fachada do edifício Fire Station nº6
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1 - Fire Station nº6

O edifício apresentado é o edifício Fire Station nº 6, o edifício

que albergava o antigo quartel de bombeiros de Houston, Texas56. O

edifício é considerado um caso de referência para o estudo

desenvolvido devido ao facto de se tratar de um edifício cuja função

inicial é, à imagem do caso de estudo a ser apresentado, um quartel

de bombeiros e de o projecto de reconversão ser, também à imagem

do projecto para caso de estudo a ser apresentado, para albergar

uma função radicalmente diferente para a qual o edifício havia sido

projectado inicialmente.

Construído em 1903 sob influências da arquitectura italiana57,

o edifício

O Histórico Quartel de Bombeiros nº 6 (...) é agora o

segundo mais antigo corpo de bombeiros ainda de pé na cidade

de Houston. Recuperando o espírito do Quartel de Bombeiros nº

6 original, o prédio foi restaurado e reaproveitado em 2011/2012

para se tornar o novo lar da Axiom. [Axiom: At Home in Fire Station

No.6.]

56 Cidade dos Estados Unidos da América, no Estado do Texas, com cerca de 2 071

800 habitantes (2004) e de 4 734 500 habitantes na sua área metropolitana. Está

ligada ao golfo do México por um canal. A cidade possui o 3.º maior porto

comercial do país, assim como um centro industrial especializado na aeronáutica,

na metalurgia e na refinação de petróleo. [Houston in Infopédia [em linha]. Porto:

Porto Editora, 2003-2020. Disponível na Internet em

<https://www.infopedia.pt/$houston>]
57 A arquitetura italiana inspira o mundo todo com seu estilo eclético bastante

marcado pela história e pela arte do país. Desde casas rústicas e aconchegantes da

Toscana até o estilo neoclássico das catedrais, vemos que a Itália é plural no seu

legado para a arquitetura. [Arquitectura Italiana. Disponível na Internet em

<https://archtrends.com/blog/arquitetura-italiana/>]

https://archtrends.com/blog/arquitetura-italiana/


158

Figura 48 - Edifício Fire Station nº6, antes de ser intervido
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Como já referido, este edifício foi construído em 1903 sendo

na altura considerado um dos quartéis mais modernos de Houston,

apesar de não ter qualquer relação com a arquitectura moderna. O

edifício era assim considerado pela utilização do tijolo como material

construtivo ao invés do uso da madeira, o material habitual de

construção nos Estados Unidos da América58.

Em 1931 a corporação de bombeiros mudou-se para um novo

quartel com mais divisões e melhores condições. Apesar do edifício

ter tido diversas novas funções, das quais se inclui ter sido uma casa

de leilões, o edifício encontrava-se em mau estado de conservação

quando foi comprado, em 2005, por Tom Hair, proprietário da

empresa Axiom59, para preservar e honrar seu passado histórico

[Houston’s Fire Station n.6.].

Sobre a decisão de comprar este edifício, Tom Hair disse

Quando o vi, desenvolvi uma afinidade quase instantânea

pelo edifício. desde então aprendi que isso é verdade para muitas

pessoas. [Tom Hair ao Houston Press]

O edifício desenvolvia-se em dois pisos, sendo que no rés

do chão do edifício era onde funcionava a garagem do quartel,

sendo o pavimento deste piso em betão de forma a suportar o

peso dos equipamentos e sendo também fácil de limpar. No piso

superior do edifício encontravam-se os gabinetes privados, a sala

de reuniões e a copa do quartel. Manter a linguagem tão

58 Em Portugal, até ao aparecimento do betão, a madeira foi um material

importante e com bastante expressão na construção. Nos Estado Unidos, Norte da

Europa e Japão, ainda hoje continua a ser uma solução bastante adoptada.

[MONTEIRO, Pedro , 2013:p.ii]
59 A Axiom é uma agência de marketing de Houston que oferece serviços de

posicionamento de marca, design conceptual e marketing digital. [Disponível na

Internet em <https://axiom.us.com/>]

https://axiom.us.com/
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Figura 49 - Recuperação e ampliação do edifício Fire Station nº6
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característica do edifício era uma prioridade para Tom Hair, que

havia sido atraído pela estrutura e pelos detalhes da fachada do

edifício do antigo quartel pois como disse numa entrevista,

Este prédio escapou da bola de demolição levada para

tantos outros locais históricos da cidade. Demonstramos que os

edifícios notáveis de Houston podem ser restaurados e

reaproveitados (...) A força motriz do projeto foi realmente a

beleza e a função do próprio edifício. Queríamos capturar o

espírito e o caráter de Fire Station 6 e trabalhamos para manter

a sua forma original o máximo possível. (...) [Axiom has History on its

Side]

Para que essa linguagem não fosse perdida, Tom Hair iniciou o

projecto de conservação e protecção do edifício, processo esse que

foi dividido por duas fases. A primeira fase ocorreu entre 2005 e 2008

na qual foi feita a recuperação do edifício e a segunda fase entre

2011 e 2012 em que foi feita a ampliação do edifício, obra necessária

para receber a empresa. A primeira fase, durante a qual foi feita a

recuperação do edifício, apenas as paredes e as fundações se

mantiveram intactas, tendo sido necessário alterar a cobertura e

recuperar parte do 1º piso, sobretudo o pavimento em madeira,

contudo

Cerca de 60 por cento do piso original de madeira de

pinho do edifício foi salvo; o restante foi substituído por pinho

recuperado na Historic Houston (...) [Ibidem]

De forma a evitar que o edifício se degradasse mais e assim

também lhe devolver a sua característica original da

construção,foram contratados técnicos que entendessem o estilo e
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Figura 50 - Recuperação interior do edifício, onde a história do edifício é lembrada
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os materiais que constituíam o edifício como foi no caso dos tijolos

que fazem o revestimento da fachada exterior.

Os tijolos de Cedar Bayou, originalmente misturados e

queimados há 100 anos em Baytown, cobrem a parte externa do

quartel de bombeiros. Hair foi capaz de encontrar e recuperar

tijolos de outro edifício centenário; aqueles foram usados na

expansão recém-construída e combinavam com os originais.

[Axiom: The Restoration of Fire Station No. 6.]

As janelas que fazem parte das fachadas do edifício também

recuperadas, mantendo o design do edifício mas melhorando a sua

eficiência, através da colocação de vidro duplo60. Já a segunda fase

baseou-se na construção de um complemento ao edifício, sendo que:

O estilo arquitetónico da nova adição foi idealizado para

complementar o edifício existente sem competir com ele por

atenção. Tom queria que o seu projeto passa-se no teste de

tempo por mais de 100 anos e tornar-se um edifício que a cidade

de Houston e os seus bombeiros continuassem a ter orgulho

[Phase 2 - Construction: The First Three Months Completed]

As obras no edifício terminaram em 2012, altura em que a

Axiom passou a ser sediada no edifício. Assim, após as obras de

recuperação e a criação do novo volume, o edifício passou a ter

umnovo programa distribuídos pelos seus 2 pisos, sendo que o

60 As 27 janelas com moldura de mogno da estrutura foram reconstruídas usando

carpintaria personalizada para criar molduras que combinavam com os originais

retratados em fotos antigas do edifício. [Axiom has History on its Side.

Disponível na Internet em

<https://www.fireengineering.com/2012/05/08/214146/axiom-has-history-on-its-s

ide/#gref>]

https://www.fireengineering.com/2012/05/08/214146/axiom-has-history-on-its-side/
https://www.fireengineering.com/2012/05/08/214146/axiom-has-history-on-its-side/
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Figura 51 - Reconversão da antiga garagem do quartel, hoje reconvertida num

espaço de trabalho aberto
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espaço anteriormente ocupado pela garagem do quartel foi

reconvertido numa zona de trabalho open space ocupada pelos

funcionários da empresa, mantendo assim o espírito aberto e

comunitário que a anterior garagem transmitia, sendo que:

Ao entrar nos escritórios da Axiom, é saudado por um

mural do tamanho de uma parede, uma fotografia dos

bombeiros que trabalhavam na Estação nº 6 no início do século

XX. (...) [Axiom: The Restoration of Fire Station No. 6]

Quando analisamos a intervenção no edifício, constatamos que

houve o cuidado pela manutenção dos valores encontrados no

edifício, tanto ao nível dos materiais empregues como em relação

aos valores históricos do edifício para com a localidade em que se

insere. Relativamente à ampliação, apesar de como anteriormente

dito não se tratar de uma intervenção em edifício de arquitectura

moderna, denota-se o respeito e o cuidado para com as indicações

dadas para as intervenções a realizar nos edifícios, relativamente a

ampliações, dadas pela ICOMOS no qual é dito:

(...) ampliações devem ser reconhecíveis como elementos

novos, identificáveis sob atenta observação, mas desenvolvidas

de forma a manter a harmonia com a preexistência;

complementando sem competir. [Critérios para a Conservação do

Património Arquitectónico do Século XX, 2011]

Este é um factor no qual se denota o cuidado com a

manutenção dos valores do edifício assim como da importância dele

para a comunidade no qual se insere, pois apesar de o edifício ter

sido adaptado para as necessidades da empresa que ali se viria a
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Figura 52 - Foi mantido o elemento caracterizador do antigo quartel, o varão de

saída de emergência
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instalar, este não perdeu a sua identidade e a sua história foi

preservada e recordada, uma vez que quando se entra no edifício

(...)somos presenteados por um enorme mural, uma

fotografia dos bombeiros que trabalharam na Station No. 6 no

final do século XX. [Tom Hair em entrevista ao jornal Houston Press]
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Figura 53 - Fachada do edifício GNRATION
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2 - GNRation

Localizado em Braga, este é o projecto que deu uma nova vida

ao antigo quartel da Guarda Nacional Republicana (GNR) da cidade. O

edifício é considerado um caso de referência para o estudo

desenvolvido, pois trata-se de um edifício cuja função inicial, apesar

de não ser a mesma do caso de estudo a ser apresentado, tem a

mesma particularidade de ser um edifício público com especificações

muito próprias, tal como é o caso de um quartel de bombeiros. À

imagem do projecto para caso de estudo a ser apresentado, o

projecto de intervenção do edifício do antigo quartel da GNR tem

como objectivo dar ao edifício uma função diferente para a qual o

mesmo havia sido projectado inicialmente, uma vez que:

Este projecto tem a ambição de criar uma efervescência

cultural, capaz de desenvolver, atrair e reter talento,

promovendo uma articulação eficiente entre os diversos agentes

sociais, artísticos e as indústrias culturais, só assim,

conseguiremos gerar mais conhecimento, aumentar o potencial

criativo de empresas e instituições, atrair mais turismo e assim

contribuir significativamente para a economia da cidade.

[CARVALHO ARAÚJO, Atelier, 2012: p. 24]

Este edifício localiza-se junto a uma das mais importantes

praças da cidade, a Praça Conde de Agrolongo, e é um edifício

classificado da cidade de Braga que se encontrava em mau estado de

conservação e abandonado, após a mudança de instalações da GNR,

e no qual foi testada:

Uma estratégia de reabilitação de baixos custos e uma

dinâmica de utilização que potenciasse uma concentração de
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Figura 54 - Antiga fachada do edifício da GNR

Figura 55 - Fachada reconvertida do edifício GNRATION
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criativos no centro de Braga, numa tentativa de juntar iniciativas

dispersas. A rutura com a simbologia da antiga ocupação da GNR

acabou por ser o mote para uma opção de “transgressão e

“ocupação”. Intervindo-se num edifício desocupado

resolveram-se apenas os elementos essenciais para a utilização

pretendida, quer a nível funcional quer estético, para reforçar um

espírito de mudança constante e inconformismo. [CARVALHO

ARAÚJO, Atelier, 2012: pp.8-9]

Tendo a intervenção no edifício sido encomendada pela

Câmara Municipal de Braga ao Atelier Carvalho Araújo61 para ser a

face da Capital Europeia da Juventude em 2012,

(...) Num momento de mudança e comemoração do

espírito da juventude, o edifício da GNR não podia permanecer

invisível, como um observador calado sobre a praça adjacente,

ao lado dos seus pares. Tinha de saltar para a arena, ir para o

palco e vestir lantejolas. [Ibidem: p.46]

Para tal, o projecto concentrou-se na criação de um espaço

cultural e de trabalho em que pudesse coexistir um espaço para

start-ups, espaços para exposições culturais e projetos inovadores,

espaços com áreas de trabalho amplas e comuns de forma a

proporcionar a troca de ideias, tendo para isso sido criadas salas de

reunião, uma sala de eventos, espaços comerciais, gabinetes privados,

61 O Atelier Carvalho Araújo empenha-se na procura e reflexão de diferentes

formas de abordagem nos campos da arquitetura, design de produto e direção

criativa, tentando conciliar a prática projeCtual com uma visão mais estratégica. Os

projetos e produtos Carvalho Araújo caracterizam-se pela elegância, numa atitude

de contenção formal, valorizando a qualidade do desenho, das proporções e dos

materiais. o desenho não é motivo para exibicionismo, mas antes um ato

perfeitamente racional e simultaneamente poético. [Atelier Carvalho Araújo]
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Figura 56 - Plantas do edifício GNRATION
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ateliers e oficinas. Numa perspectiva de abrir o edifício para a

sociedade, foi criado um bar, uma livraria e uma sala de concertos. O

projecto foi idealizado com o objectivo de que

A intervenção no antigo quartel da GNR congregasse todo

o conceito de dinamismo de Braga Capital Europeia da Juventude

2012, mas que sobrevivesse para além disso. [CARVALHO ARAÚJO,

Atelier, 2012: p.46]

O edifício, que ocupa grande parte do quarteirão no qual está

inserido, tem três frentes para a via pública, três pisos de diferentes

pé-direitos, e dois pátios interiores e um logradouro. No edifício a

fachada da antiga entrada principal, virada para a Praça Conde

Agrolongo,

(...) era a única fachada que mantinha a coerência de

traçado, mas com uma relação muito precária com o restante

edifício, parecendo quase uma fachada de cenário. Por outro

lado a escala do edifício era esmagada pela ampliação de pisos

do hotel IBIS à sua direita e pelo Lar de Conde de Agrolongo,

antigo Convento Salvador, que ocupa a totalidade da frente do

quarteirão e tem um conjunto mais sólido. [Ibidem: p.33]

Assim, a fachada da antiga entrada principal, virada para a

Praça Conde Agrolongo, causava um forte impacto devido à sua

dimensão e às suas características, enquanto que na fachada exterior

voltada para a Avenida Visconde Nespereira o edifício passava a ter

uma presença secundária devido ao seu aspecto repetitivo e

simétrico, causado pelas janelas altas e próximas que

complementavam a fachada. Para combater essa disparidade de

importância de fachadas foi feita uma
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Figura 57 - Vista do pátio principal intervido pelo gabinete Carvalho Araújo
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(...) acção directa sobre o edifício existente, com

operações de recorte de fachada, nomeadamente nos vão de piso

térreo que foram rasgados até ao pavimento, passando a

considerar-se todas as fachadas do edifício como fachadas

nobres, aumentando a relação de conjunto do edifício e não

destes planos de fachada diferenciados. No canto da fachada um

corte mais abrupto assumiu a ruptura da nova intervenção. (...)

Este recorte no canto permitiu relocalizar a entrada para a

esquina do quarteirão, valorizando a Avenida do Conde de

Nespereira, estabelecendo uma nova relação da cidade com o

GNRation e também com o mercado municipal na Praça do

Comércio. [CARVALHO ARAÚJO, Atelier, 2012: p.80]

Uma das áreas que também sofreram grandes intervenções

foram os pátios do edifício, que tinham escalas diferentes e também

com nível de adulteração e degradação diferentes [Ibidem: p.37], tendo

nessa intervenção o Atelier de Carvalho Araújo optado pela retirada

de parte do muro existente na Avenida Visconde Nespereira,

(...) criando uma solução alternativa com grande

permeabilidade física e visual. Esta composição expressava-se

também como uma nova peça que era implantada, perceptível e

distinta do seu hospedeiro. Nessa nova “fachada” uma grande

porta dá acesso ao pátio principal, espaço privilegiado para

eventos de exterior. (...) [Ibidem: p.105]

O pátio foi assim intervido de forma a que este se estendesse

até ao passeio, realçando assim o convite para a sociedade ‘invadir’ o

espaço, e aproveitando a ligação criada, o bar e o restaurante do

edifício foram posicionados junto a esse pátio, aproveitando assim a

ligação entre o público e o privado. Para além dessa intervenção, nas

fachadas interiores do edifício voltadas para o pátio foram também
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Figura 58 - Comparação entre o estado em que o gabinete encontrou o pátio do

edifício e a intervenção por eles idealizada
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intervidas,

Foi criada uma estrutura metálica que se afastava da

fachada para permitir a passagem de condutas por trás e

suportar pela frente uma composição de vasos que suportam a

estrutura vegetal. Pontualmente estes vasos foram substituídos

por áreas envidraçadas ou chapa translúcida, para evidenciar

particularidades de alguns espaços interiores. Podiam ser uma

entrada, um prolongamento de eixo visual ou uma varanda que

surgia inusitadamente, sobre o pátio, como um púlpito.

[CARVALHO ARAÚJO, Atelier, 2012: p.102]

No interior do antigo quartel da GNR, no qual eram visíveis as

marcas do tempo, isto é, marcas das ampliações e adaptações feitas

no seu interior ao longo do tempo, assim como zonas em que as

paredes e tectos estavam em mau estado, estando algumas podres62,

uma vez que o tratamento dos revestimentos do edifício era levado

ao mínimo [CARVALHO ARAÚJO, Atelier, 2012: p.60], a intervenção

(...) passou por analisar e valorizar as potencialidades do

edifício existente, mas também na avaliação das suas principais

debilidades.(...) A não ser em alguns espaços comuns, circulações

e áreas técnicas e infraestruturas, não haveria uma

homogeneidade de intervenção (...) [Ibidem]

Quando analisada a intervenção realizada no antigo quartel

da GNR de Braga constata-se que existiu um especial cuidado para

com os valores arquitectónicos do edifício, isto é, houve o cuidado e

a atenção em intervir no edifício de forma a que este fosse

62 (...) Mantiveram-se as paredes como estavam e nas situações em que estavam

podres fez-se apenas um acabamnto estanhado sem pintura.(...) [Carvalho Araújo,

Ateliê, 2012: p. 89]
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Figura 59 - Um dos inúmeros exemplos em como as debilidades do edifício

GNRATION não foram, devidamente, resolvidas
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recuperado e devolvido à sociedade, adaptando-o para as actuais

necessidades da população, sendo que

Tratando-se de uma reabilitação, a intenção foi manter a

identidade histórica do edifício, pelo que as demolições foram

reduzidas ao indispensável (...) [Ficha Técnica GNRation. DST Group]

Na intervenção realizada pelo Atelier Carvalho Araújo houve

ainda o cuidado de manter a importância da anterior função do

edifício que tanto o caracterizada e que atribuía valor comunitário e

social ao edifício. Assim, o edifício ao deixar de ser um quartel da

GNR e passar a ser um espaço de convívio, de partilha de

experiências e de ideias e de múltiplas vivências, e tendo um novo

desenho, através das intervenções realizadas nas fachadas para

tornar o desenho do edifício convidativo para a população, não só

manteve os valores do edifício como os reforçou e enalteceu.

Contudo, e apesar ser reconhecido o cuidado na análise do

projecto para que o edifício mantivesse a sua identidade própria, é

necessário deixar como nota que a intervenção no edifício não

cumpre as indicações dadas63 pela ICOMOS para a intervenção em

edifícios desta natureza. Como anteriormente dito, é possível

verificar que na intervenção realizada em várias divisões do edifício,

várias patologias do edifício foram deixadas como estavam, não

tendo sido devidamente intervencionadas, algo que o atelier

reconhece e associa à existência de um limite orçamental muito

apertado [CARVALHO ARAÚJO, Atelier, 2012: p.12].

63 As estruturas arquitectónicas deterioradas devem ser reparadas (...) (Princípios

para a Análise, Conservação e Restauro ds Estructuras do Património

Arquitectónico, 2003)
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3 - Conclusão Parcial

Os casos de referência apresentados, e os países em que se

inserem, denotam também o paralelismo entre a arquitectura

moderna no panorama internacional e a sua aplicação na

arquitectura nacional.

Ambos os projectos exploram a recuperação e reconversão

dos edifícios, tendo todo o cuidado em valorizar e amplificar os

valores dos mesmos, tendo como objectivo devolvê-los à população

de forma a que os edifícios continuassem a ser marcos na

comunidade. Contudo, estes são os únicos pontos que os mesmos

têm em comum.

O edifício Fire Station nº6 é um edifício que albergava um

Quartel de Bombeiros que foi reconvertido para receber uma

empresa de publicidade e cujo processo de intervenção conteve

todos os cuidados para manter toda a estrutura e os materiais

pré-existentes. Assim, foram mantidas todas as paredes do imóvel e,

na ampliação levada a cabo, foram tido todos os cuidados para que a

mesma não ficasse vincada, ou seja, a ampliação foi ‘camuflada’ de

forma a respeitar o edifício existente. Assim, pode-se considerar que

se trata de um projecto pensado seguindo as normas e indicações

para a intervenção em edifícios do estilo apresentado.

Por sua vez na intervenção do edifício GNRation, sob a

justificação de ser uma intervenção com baixo orçamento, é visível

que os conceitos de intervenção na arquitectura moderna não foram

totalmente cumpridos, isto porque nas indicações dadas pelas mais

diversas entidades envolvidas no tratamento de edifícios da

arquitectura moderna, é aconselhado que se:

Adoptem programas de restauro e de manutenção do

património arquitectónico; Façam da conservação, promoção e
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realização do património arquitectónico um elemento

fundamental das políticas em matéria de cultura, ambiente e

ordenamento do território (...) [Convenção para a Salvaguarda do

Património Arquitectónico da Europa, 1985]

Devem, assim, ser corrigidas todas as debilidades dos edifícios,

como humidades e fissurações nas paredes, e esse factor não foi tido

em conta na intervenção analisada. Como tal, não se pode considerar

que a intervenção tenha sido bem conseguida, muito embora a nível

das fachadas exteriores tenha sido levado a cabo um projecto

irrepreensível e que em muito melhorou o funcionamento do edifício

e a forma como o mesmo se dá a mostrar à comunidade.

Assim, considera-se que se trata de dois bons exemplos de

como intervir ao nível das fachadas para reintroduzir os edifícios no

dia-a-dia da população, contudo ao nível de trabalhos interiores

verificamos dois exemplo diferentes, um em que todos os aspectos

são tidos em conta e outro em que, no sentido negativo, as verbas

‘falam mais alto’ que a correcta intervenção no edifício, surgindo a

dúvida que nunca será respondida... Não poderia o orçamento ter

sido gerido de uma outra forma, ou a profundidade de intervenção

exterior alterada de forma a que a verba disponível permitisse uma

correcta intervenção no edifício?

É também na questão apresentada que surge um exemplo da

divisão da ‘arquitectura moderna’ entre o que era mais importante;

se a forma e o exterior do edifício ou se o interior e a sua articulação

e funcionalidade. A essa pergunta a resposta torna-se,

aparentemente, fácil. No projecto do GNRation importa mais o

exterior que o interior, enquanto que no projecto Fire Station nº6 é

dada uma importância equiparada ao interior e ao exterior do

edifício.
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Capítulo III - Caso de Estudo

Antigo Quartel dos Bombeiros de Riba de Ave
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Figura 60 - Fachada do Quartel de Bombeiros
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1 - Enquadramento Histórico

Localizada em Riba de Ave64, pertencente ao concelho de Vila

Nova de Famalicão, distrito de Braga, a fundação da Associação

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave (AHBVRA) é

datada de Julho de 1950,

(...) altura em que entre grande alvoroço e entusiasmo a

população local e a das freguesias periféricas receberam este

melhoramento que foi proporcionado pela “Fundação Narciso

Ferreira”; até por o corpo ativo, à época, ser constituído, quase

exclusivamente, pelos trabalhadores das inúmeras empresas

têxteis propriedade da família Ferreira. [Bombeiros Voluntários de

Riba de Ave - 0319]

Sendo esta mais uma obra social efectuada pela Fundação Narciso

Ferreira, sob alçada do Conde de Riba de Ave, a Associação começara

a ser desenhada em 1949, aquando da assinatura do livro de ouro65

64 Riba de Ave surge pela primeira vez nas Inquirições de 1220 com o nome de

Sancto Petro de Inter as Aves, pertencente às Terras de Vermoim, um conjunto de

mais de 60 freguesias cujo perímetro geográfico abrangia grande parte das

freguesias de Vila Nova de Famalicão e ainda algumas de que são hoje

pertencentes a concelhos vizinhos, como Guardizela e S. Miguel das Aves,

actualmente denominada de Vila das Aves. Apenas em 1550 se voltaria a falar de

Riba de Ave, devido a um diferendo entre o beneficiário da igreja local e os párocos

de Serzedelo e Guardizela acerca da delimitação da freguesia no qual se debatia a

posse de algumas terras. Anos mais tarde, Sancto Petro de Inter as Aves viria a ser

chamada de Riba de Ave, devendo o seu nome à sua localização geográfica.

Quando analisamos o topónimo verificamos que este é formado por “Riba” e “Ave”

que significa acima do Rio Ave, rio que nasce na Serra da Cabreira e desagua na foz

em Vila do Conde.
65 Livro em que se regista o nome das pessoas que contribuíram para determinado

fim altruístico, ou de visitantes ilustres.
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Figura 61 - Quartel dos Bombeiros e do seu Corpo de Bombeiros, datada de 1985
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pelo Conde de Riba de Ave e dos senhores Alfredo Ferreira e Joaquim

Ferreira Júnior. Nesse livro de ouro é referida:

(...) a necessidade da criação de uma corporação de

Bombeiros Voluntários, para prontamente serem salvaguardados

os bens dos habitantes de Riba de Ave e freguesias vizinhas, bem

como para os sinistrados e doentes terem um socorro rápido e

imediato. [Informação sobre os Bombeiros Voluntários de Riba de Ave]

Há altura da sua fundação, o quartel dos bombeiros ficou

sediado num edifício adjacente ao edifício da Estalagem São Pedro,

tendo a fundação desta corporação sido bem recebida com alvoroço

e entusiasmo que toda a população [Ibidem], em especial, quando em

1960 foi inaugurado o novo quartel, de uma outra dimensão e com

condições melhoradas. É precisamente o novo quartel de bombeiros

que é o caso de estudo apresentado.

Projectado em 195766 e inaugurado em 1960, este novo

quartel dos bombeiros situa-se na Avenida Narciso Ferreira, tal como

grande parte dos edifícios fundados pela Fundação Narciso Ferreira67.

66 1957 - Elaboração do anteprojecto, pela Secção de Edifícios dos Serviços de

Melhoramentos Urbanos da Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização; 1959 -

pormenorização do projecto, pela Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização.

[Cronologia do Quartel. Disponível na Internet em

<http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/SIPA.aspx?id=21985>]
67 A Fundação Narciso Ferreira, fundada a 1944 pelos seus filhos para dar

continuidade às obras sociais que Narciso Ferreira havia começado e assim

também resolver o impasse criado aquando da construção da nova Igreja de Riba

de Ave, é responsável pela criação de alguns dos edifícios mais emblemáticos da

freguesia, pois A Fundação Narciso Ferreira possui um vasto e rico património

edificado criado pelo patrono e seus descendentes. No seguimento de uma linha

arquitetónica fluída e coerente, a marcar um tempo e um espaço, grande parte do

património arquitetónico construído na freguesia de Riba de Ave data do meado do

século passado, onde prolifera o estilo e a técnica de arquitetos portuenses,
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Figura 62 - Novo edifício da Associação Humanitária dos Bombeiros

Voluntários de Riba de Ave
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e encontra-se entre o edifício do Mercado Narciso Ferreira68 e do

edifício do Café de Riba de Ave69, também estes pertencentes à

Fundação.

Após visita ao local e realizado o devido levantamento do edifício,

pode-se afirmar que o mesmo se desenvolve em dois pisos e cave,

sendo que no rés do chão se encontra, além da entrada do edifício,

uma garagem ampla para a entrada e saída de viaturas de

emergência, assim como a zona de atendimento telefónico e o

vestiário da corporação. No primeiro piso do edifício situa-se a zona

administrativa da corporação, uma grande sala de convívio, uma

camarata e um bar. Por sua vez, na cave, encontramos uma nova

garagem ampla que funcionava como oficina, onde era efectuada a

manutenção das viaturas. Nesse piso havia ainda o refeitório e

respectiva cozinha do quartel.

Construído pela Fundação Narciso Ferreira e tendo-se

mantido sob sua alçada durante várias décadas, o edifício foi

adquirido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão que o

ofereceu à AHBVRA. Em 2014, a AHBVRA inaugurou um novo quartel

na mesma freguesia, deixando este edifício desocupado.

sobretudo, o mais expressivo de todos, Manuel Amoroso Lopes. [Informação sobre

o Património da Fundação]
68 Foi inaugurado em 1947 e pertence ainda hoje à Fundação Narciso Ferreira.

Durante décadas serviu exclusivamente como mercado de frescos. Em 2008 sofreu

obras de reabilitação e adaptou-se a novos programas. À semelhança dos imóveis

encomendados pela família Ferreira, obedece a uma linguagem arquitectónica

monumental e um pouco severa. [Famalicão ID. Disponível na Internet em

<http://famalicaoid.org/inweb/ficha.aspx?ns=215000&id=910>]
69 Inaugurado na década de 1950, o Café Riba d'Ave tinha no seu início a função de

apoiar a Estalagem de Riba de Ave no serviço de pequeno almoço. Ambos eram

propriedade da família Ferreira. Oito décadas passadas, o espaço mantém as

caraterísticas. Destaque para os azulejos, a lareira e os candeeiros. [Famalicão ID.

Disponível na Internet em

<http://famalicaoid.org/inweb/ficha.aspx?ns=215000&lang=PO&id=3607>]

http://famalicaoid.org/inweb/ficha.aspx?ns=215000&id=910
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Figura 63 - Fachada principal do Quartel de Bombeiros
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2 - Análise do Edifício

Quando realizada a análise ao edifício foram tidas em conta as

indicações dadas nos documentos patrimoniais publicamos pela

ICOMOS, de entre os quais salientando a importância de:

Na identificação e avaliação da importância do

património arquitectónico do século XX, devem aplicar-se

critérios patrimoniais aceites. O património arquitectónico deste

século em concreto (incluindo todos os seus elementos) constitui

um testemunho material do seu tempo, lugar e uso. O seu

significado cultural pode residir nos seus atributos tangíveis,

incluindo a sua localização física,desenho (por exemplo,

esquemas cromáticos), sistemas construtivos e equipamento

técnico, materiais, qualidade estética e uso, bem como nos seus

valores intangíveis, nomeadamente valores históricos, sociais,

associações científicas ou espirituais, ou o génio criativo do seu

autor. [Critérios para a Conservação do Património Arquitectónico do Século

XX, 2011]

Assim, ao analisar o edifício do Antigo Quartel de Bombeiros

de Riba de Ave, constata-se que, do ponto de vista arquitectónico,

este não tem particular interesse, muito por conta das necessidades

de um quartel70 e do seu funcionamento, que tem uma organização

70 Edifício destinado ao normal funcionamento de um Corpo de Bombeiros detido

por uma Associação Humanitária de Bombeiros ou por um município, onde se

recolhem veículos e outro material necessário ao exercício da sua actividade, bem

como, integradas ou não no edifício do quartel, as instalações da parte associativa.

[Anexo II, do despacho conjunto dos Secretários de Estado da Administração

Interna e da Administração Local e do Ordenamento do Território cit. por Cadernos

Técnicos PROCIV - Edifícios Operacionais dos Corpos de Bombeiros: da Construção

à Manutenção.2011]
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Figura 64 - Interior da garagem dos veículos de emergência do Quartel, onde é

visível a estrutura do edifício
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muito própria71. Para esse desinteresse arquitectónio contribuíram

também o facto do mesmo ter revestimentos pobres e não manter

uma coerência entre espaços. Já ao nível dos valores intangíveis, este

é um edifício rico em valores históricos, sociais e comunitários, sendo

esses também valores intrínsecos de um edifício dessa natureza.

Outro dos factores de importância para a análise do edifício

apresentado é a sua localização privilegiada junto ao Rio Ave.72

Do ponto de vista estrutural, o edifício tem uma estrutura de

sapatas, vigas e pilares em betão armado e lajes maciças, sendo que

as fachadas exteriores são constituídas por pano duplo, blocos de

cimento e tijolo cerâmico, sendo já aplicado um método de

isolamento através da colocação de caixa de ar entre os panos e têm

como acabamento exterior o reboco pintado e a aplicação de granito

amarelo em algumas zonas da fachada, numa busca por transmitir

nobreza à fachada. Os acabamentos predominantes do interior do

edifício alternam entre azulejos e reboco pintado, nas paredes, e

entre tijoleiras e madeiras, no pavimento.

Do ponto de vista funcional, edifício do Quartel de Bombeiros

divide-se por três pisos, sendo eles cave, piso rés do chão e primeiro

piso. Na cave encontra-se a zona mais privada do edifício, sendo aí

localizada a garagem/oficina para reparação dos equipamentos, um

balneário, quatro salas de apoio, o refeitório e cozinha. Este piso tem

71 (...) os quartéis eram constituídos por dois sectores distintos: o operacional e o

associativo, complementares entre si, mas que se diferenciavam por questões de

eficácia e disciplina operacional, devendo por este facto ser independentes.

[Cadernos Técnicos PROCIV - Edifícios Operacionais dos Corpos de Bombeiros: da

Construção à Manutenção.2011]
72 Rio que nasce na serra da Cabreira, a 1260 metros de altitude, e que desagua

junto a Vila do Conde, no oceano Atlântico, após um percurso de 91 quilómetros.

[Rio Ave in Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020. Disponível na

Internet em <https://www.infopedia.pt/$rio-ave>]
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Figura 65 - Sala do Vestuário do Quartel
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acesso directo ao exterior do edifício, onde se encontra uma

pequena zona de estacionamento, assim como tem acesso interior,

privado, para o piso do rés do chão. Neste piso as paredes são

revestidas a reboco pintado, tendo também sido feita a aplicação de

lambrim73 de azulejo cerâmico, e o chão é revestido com tijoleira

cerâmica no balneário, no refeitório e na cozinha, sendo o restante

pavimento do piso em betonilha, uma vez que este tipo de

pavimento émais resistente para a passagem dos carros.

No piso do rés do chão é onde se encontra a zona mais pública do

edifício. A entrada principal do edifício, que utiliza materiais mais

ricos no revestimento de paredes e de pavimentos, dá acesso apenas

ao piso superior do edifício tendo também acesso directo para a

garagem do Quartel. A garagem do Quartel era o ponto de entrada e

saída de viaturas de emergência74 e junto à mesma encontrava-se a

sala da telefonista. Já no “interior” do piso é encontrada a zona mais

privada do edifício, sendo que é aí que se encontra a sala de

fardamento, a sala dos bombeiros, o dormitório da telefonista,

instalações sanitárias. No piso existe ainda o acesso privado tanto à

cave como ao primeiro piso. Neste piso as paredes são revestidas a

reboco pintado à excepção da garagem, das instalações sanitárias e

do acesso principal ao primeiro piso, nos quais é aplicado lambrins

em azulejo cerâmico. O pavimento deste piso é todo ele em tijoleira

73 Revestimento de madeira ou outro material (estuque, azulejos, mármore, etc.)

aplicado em paredes interiores, apenas na parte inferior ou do chão ao teto, para

fins decorativos e/ou de isolamento. [lambrim in Dicionário infopédia da Língua

Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020. Disponível na Internet em

<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/lambrim>]
74 Motociclo de Emergência Médica; Ambulância de Socorro; Ambulância de

Emergência Médica; Ambulância de Suporte Imediato de Vida; Viatura Médica de

Emergência e Reanimação; Helicóptero de Emergência Médica; Unidade Móvel de

Intervenção Psicológica de Emergência; Transporte Inter-hospitalar Pediátrico;

Viatura de Intervenção em Catástrofe. [Meios de Emergência. Disponível na

Internet em <https://www.inem.pt/category/cidadaos/meios-de-emergencia/>]

https://www.inem.pt/category/cidadaos/meios-de-emergencia/
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Figura 66 - Dormitório do Quartel
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cerâmica à excepção da sala dos bombeiros que tem uma estrutura

em madeira.

No piso superior do edifício, encontramos um piso que, tal

como o do rés do chão, se divide entre o uso público e privado. De

cariz de uso público do edifício encontramos a sala de convívio que

funcionava também como salão nobre e é junto a esta sala que se

encontrava a secretaria e uma instalação sanitária. No uso de cariz

privado do piso, encontra-se o bar, a camarata na qual existe a saída

de emergência dos bombeiros (o típico varão) e as instalações

sanitárias adjacentes à camarata. Existe ainda, com ligação à sala de

convívio, a sala da direcção do Quartel e a sala do comandante do

mesmo. O revestimento das paredes deste piso é feito com recurso

ao reboco pintado, sendo que nas instalações sanitárias, e no acesso

público ao rés do chão, são aplicados lambrins em azulejo cerâmico.

O pavimento deste piso é, na sua maioria, em taco de madeira à

excepção das instalações sanitárias, do bar, do hall de acesso privado

ao rés do chão, e do acesso público ao rés do chão, sendo que nestas

divisões o revestimento do pavimento foi feito através da .aplicação

de tijoleira cerâmica.

A cobertura do edifício foi feita com recurso ao método

tradicional há época utilizado de asnas de madeira com revestimento

em telha cerâmica.

Quando feita a análise das patologias do edifício, denota-se a

ausência de obras de manutenção e de limpeza do edifício. Isso é

bem evidente do ponto de vista exterior do mesmo pois, quando

analisado o estado de conservação, foi possível encontrar diversas

fissuras e desgaste da pintura do edifício. Assim, pode-se considerar

que o estado de conservação do edifício é razoável75.

75 Sinais de desgaste, falha ou deterioração, com danos reversíveis sem contudo

afectar seriamente o desempenho da função. O elemento não requer substituição,

apenas consolidação ou manutenção preventiva. [MALHEIRO, Professor Doutor

Miguel. Caracterização de Objectos Arquitectónicos Existentes]
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Figura 67 - Humidades provenientes de quebra de canalização, que originou a sua

substituição

Figura 68 - Fachada posterior do edifício
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No interior do edifício denota-se, visualmente, humidade nas

instalações sanitárias provenientes de obras de

manutenção/reparação das canalizações. A humidade do ar local,

propagou-se pelas paredes e pavimentos, reflectindo-se no

“descascar” da tinta e na aparição de fungos, o que leva também ao

descolar dos azulejos do revestimento.

A fissuração existente no edifício deve-se, essencialmente, a

flutuações estruturais provocadas pelo aumento do movimento de

veículos, sobretudo no passado quando o movimento de veículos

aumentou exponencialmente nesta zona devido à evolução têxtil

predominante na vila nas décadas de 60 e 70 do século XX. É ainda de

ressalvar que a ausência de isolamento nas paredes também potencia

o aparecimento de humidade, assim como, o aparecimento de

fissuras. Na cave do edifício, na fachada posterior, é mais notória a

corrosão dos materiais devido à sua proximidade para com o Rio Ave.
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Figura 69 - Vista aérea da implantação do edifício
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3 - A intervenção no Edifício

Após a análise do edifício, da sua história, do estudo da

localidade na qual se insere, tendo em conta de que:

É necessária uma adequada investigação, documentação

e análise da materialidade histórica de um bem para guiar

qualquer mudança ou intervenção. A integridade do património

arquitectónico do século XX não deve ver-se afectada por

intervenções insensíveis. [Critérios para a Conservação do Património

Arquitectónico do Século XX, 2011]

E existindo ainda o conhecimento de que se trata de um

edifício classificado enquanto património arquitectónico, tendo isso

levado à análise dos critérios pré-definidos a ter em atenção aquando

da intervenção no património construído do século XX, que defende

que:

Antes de intervir em qualquer bem patrimonial é

necessário avaliar o seu significado cultural, devendo definir-se

todos os seus elementos e compreender-se a sua relação e

implantação. O impacto da alteração proposta no significado

cultural do património deve ser minuciosamente avaliado. A

sensibilidade à mudança de cada atributo e valor deve ser

analisada em função do seu significado. É necessário evitar os

impactos adversos ou mitigá-los de forma a preservar o

significado cultural do património. [Ibidem]
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Figura 70 - Envolvente do Quartel
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Assim, aquando da realização da proposta de intervenção

apresentada para o Antigo Quartel de Bombeiros de Riba de Ave,

todos esses factores realçados, e ainda todos os outros não

mencionados presentes nas Declarações e Cartas Patrimoniais

publicadas sobre a intervenção em edifícios do século XX, foram tidos

em conta e, acima de tudo, respeitados.

Como anteriormente referido, ao nível do valor

arquitectónico o edifício não apresenta elementos de interesse,

tendo apenas sido encontrados valores sociais, comunitários e

históricos associados ao edifício e que, como tal, devem ser mantidos

e respeitados.

Do ponto de vista da localidade, Riba de Ave é uma vila em

remodelação, que luta por sobreviver face às crises que a teimam

abalar. Tais assuntos foram já referidos e explanados aquando do

enquadramento histórico da vila. Actualmente, sabe-se que a Câmara

Municipal de Vila Nova de Famalicão (CMVNF) está a reabilitar o

edifício76 do Cine-Teatro Narciso Ferreira, para o tornar num polo da

Casa das Artes77, edifício esse que se localiza em frente ao edifício

apresentado enquanto caso de estudoEsta obra, quando finalizada, .

76 As obras de reabilitação do Cine Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave,

Famalicão deverão estar concluídas no primeiro trimestre do próximo ano. (...) O

presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha visitou as obras e fala na

ambição de transformar o espaço num "polo cultural de referência" que vai lançar

sementes na vila para o desenvolvimento não só cultural mas também económico,

social e comunitário. (...) O Teatro Narciso Ferreira será um espaço "multifacetado"

preparado para espetáculos de teatro, de dança ou de música e para sessões de

cinema. (...) Além de equipada para qualquer espetáculo criativo, vai também estar

equipado para a realização de assembleias, reuniões magnas, atos públicos e

sessões solenes, conferências, palestras e apresentações. [Notícia sobre o início das

obras do Cine-Teatro]
77 A Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão está implantada na cidade de Vila

Nova de Famalicão (...) A sua Missão define-se através da criação, fruição e

apresentação de projectos artísticos e culturais, de todos e para todos.

[Apresentação da Casa das Artes]
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Figura 71 - Envolvente do Quartel
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trará novos visitantes a Riba de Ave, assim como actores, bailarinos e

equipas técnicas para a realização de eventos. Associando a essa obra

a existência do Hospital Narciso Ferreira, e conhecendo o elevado

número de pessoas que o frequentam, e sabendo ainda que vêm

pessoas de todo o país para serem atendidas e operadas78. Quando

todos esses factores são colocados em cima da mesa, é facilmente

notado a necessidade e, consecutivamente, a falta em Riba de Ave de

um espaço onde as pessoas possam pernoitar sem terem de se

deslocar para Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão ou Guimarães,

cidades com hóteis mais próximos. É nessa necessidade notada que

assenta a proposta de intervenção para o caso de estudo, tendo

assim ficado decidido que, aquele que outrora fora um Quartel de

Bombeiros, passaria a ser um Hostel79, para receber aqueles que ali

necessitassem de pernoitar.

Ao se levar a cabo a reconversão do edifício do Quartel num

Hostel, garantir-se-á a manutenção dos valores identificados no

edifício, valor histórico, social e comunitário, uma vez que o Hostel se

tornará num atrativo novos visitantes, assim como também resolverá

o problema reconhecido da freguesia, algo que vai também de

encontro ao que levou à construção do Quartel e à fundação do

Corpo de Bombeiros, colmatar as necessidades da população (valor

78 (...) o Hospital Narciso Ferreira presta também cuidados de saúde em

complementaridade aos Hospitais do Serviço Nacional de Saúde, e anualmente,

realiza em média: 6000 Cirurgias em regime Convencional e Ambulatório, 50 mil

Consultas de Especialidades, 55000 Episódios de atendimento permanente, 200 mil

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica e 300 mil Tratamentos de

Medicina Física e Reabilitação. [Notícia sobre a Acreditação do Hospital Narciso

Ferreira pela Direcção-Geral da Saúde]
79 Estabelecimento que fornece serviços de alojamento, em quartos privados ou

coletivos (dormitórios) a preços inferiores aos de um hotel. [Hostel in Dicionário

infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2020.

Disponível na Internet em

<https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/hostel>]
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Figura 72 - Plantas do Edifício (Lado Esquerdo o Antes, Lado Direito o Depois)80

80 As Plantas apresentadas estão fora de escala. Estão disponíveis em Anexo as Plantas à
escala 1:100.
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social e histórico). Está também previsto que o edifício tenha um Café

e uma Loja e, no seu interior, 3 camaratas, assegurando assim o valor

comunitário do edifício. Para que o valor histórico seja mantido e

preservado, está também prevista a criação de vários momentos de

homenagem aos homens e mulheres que deram e dão o "Corpo às

Chamas", através da instalação de diversos objectos e fotografias,

que representarão a história da corporação de bombeiros.

Tal como no desenho original do edifício, enquanto quartel,

tanto o piso -1 como o piso do rés-do-chão continuarão a ser

divididos entre áreas de acesso público e público-privado. O piso -1

estará assim dividido em duas partes, uma de acesso público dos

clientes e outra privada, apenas de acessível aos funcionários do

Hostel. Assim, no piso localizar-se-á a Entrada Privada do edifício que

dará acesso à área de funcionamento do edifício, na qual se inserem

os Balneários dos Funcionários, a Sala de Pessoal com Copa, os

Armazéns de apoio, uma Oficina de reparação de material e a

Lavandaria. Já na outra metade do edifício, encontrar-se-á o acesso

público ao mesmo, realizado a partir do Rés do Chão. Esta zona, de

cariz público, dará acesso a quatro suites, tendo cada uma um

pequeno pátio privativo. No amplo hall distributivo do piso serão

instalados, os já falados, momentos de lembrança e homenagem aos

bombeiros.

No piso do rés do chão do edifício, optar-se-á por o dividir em

duas zonas de acesso público distintas, ou seja, neste piso será

possível encontrar o Café e a Loja, sendo o acesso feito de forma

directa pela rua ou pelo interior do edifício. É também neste piso que

será feito o acesso principal ao edifício, o qual, para além de acesso

ao piso superior e inferior do edifício, dará também acesso a três

suites e a um dormitório, sendo que todas as divisões terão amplos

vãos para entrada de luz natural para que se possa apreciar a

paisagem para o Rio Ave, mantendo assim a leitura actual das
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Figura 73 - Alçados do Edifício (Lado Esquerdo o Antes, Lado Direito o Depois)
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fachadas. A criação de dormitórios traz à memória as antigas

camaratas do quartel transmitindo assim valor comunitário, de

partilha, ao edifício. Tal como no piso -1, está também previsto neste

piso a existência de um amplo hall distributivo de lembrança e

homenagem aos bombeiros.

O primeiro piso do edifício, será o piso que sofrerá uma maior

alteração a nível estrutural, estando projectada uma intervenção ao

nível da fachada, uma vez que se optou por retirar o volume que saía

do edifício, que estava em balanço, implementando assim uma

imagem mais limpa e uniforme ao edifício. Neste piso ficará dividido

em seis suites e dois dormitórios, também com amplos vãos para

entrada de luz natural e apreciação das vistas, tanto dos quartos

voltados para as margens do Rio Ave como dos quartos virados para a

histórica Avenida Narciso Ferreira, na qual encontramos o Cine-Teatro

Narciso Ferreira, o Mercado Narciso Ferreira e as históricas fábricas

de indústria têxtil, respeitando e valorizando o valor histórico do

edifício e da localidade em que se insere. Tal como nos restantes

pisos do edifício, este terá também um amplo hall distributivo que

será também utilizado como momento de homenagem aos

bombeiros que em tempos viveram aquele edifício.

Toda a intervenção projectada para o interior do edifício

apresentado foi acompanhada de uma profunda intervenção ao nível

da fachada, algo que só foi possível ser realizar devido à falta de valor

arquitectónico patrimonial no edifício, ao estado em que se

encontravam as canalizações e o sistema de rede eléctrica do edifício

que necessitavam de ser todas alteradas.

Assim, optou-se por utilizar os elementos marcantes da

fachada actual do edifício, os pilares com saliência na fachada que

fazem a marcação do ritmo da mesma assumindo-os em todo o

edifício, respeitando a marcação do edifício existente, para fazer

também a marcação dos ritmos do novo edifício, assim como dos
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Figura 74 -Marcação dos vãos do piso inferior

Figura 75 -Marcação dos vãos do piso superior
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vãos e a organização do edifício agora projectado. Para tal, e como

anteriormente dito, foi projectada a demolição do balançado actual

do edifício na fachada principal de forma a que a fachada ficasse um

todo e a marcação de ritmos fosse uniforme.

No revestimento das fachadas é proposta a utilização de

materiais simples, renegando o actual revestimento em granito do

edifício que lhe dá um ar pesado e desleixado, optando antes para

usar a cor para fazer como marcação e identificação da nova

identidade do edifício, assumindo assim a intervenção no mesmo.As

cores utilizadas são maioritariamente o preto na marcação dos ritmos

da fachada, nas fachadas cegas do edifício e nas caixilharias, e a cor

branco no interior das mesmas marcações. Assim como será a dor

dominante do interior do edifício.
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Conclusão

O ponto de partida para o estudo apresentado foi a procura

de entendimento em relação à intervenção no património

arquitectónico moderno, tendo o documento tido o objectivo de se

tornar um apoio para aqueles que procurem as mesmas informações,

procurando assim alcançar relevância e alguma sintetização das

indicações e normativas dadas pelas entidades competentes sobre o

tema.

A realidade da arquitectura, em Portugal e no Mundo, passa

hoje por novos desafios, pois os lotes disponíveis para construções de

raiz são cada vez mais escassos, sendo a recuperação e reconversão a

única alternativa viável para que não se recorra à demolição dos

edifícios. É, assim, como forma preventiva que alguns desses imóveis

são considerados edifícios classificados, impedindo a sua demolição e

garantindo assim a sua valorização, pois

A compreensão do património arquitetónico desperta-nos

para a realidade de uma herança privilegiada e sensível, onde a

materialidade e a imaterialidade se cruzam na memória de uma

cultura e de um povo. [LIMA, Márcia, 2017:p.137]

A dissertação apresentada teve como objectivo partir da

compreensão do ‘movimento moderno’, até ao objecto foco do

estudo realizado, pretendendo aliar-se à luta pela recuperação e,

quando justificada, reconversão dos edifícios da arquitectura

moderna de forma a que não se percam mais edifícios e com eles

mais histórias que os mesmos representam, tendo em conta que
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Estas tarefas pertencem aos arquitetos chamados a

intervir, cabendo-lhes a tarefa de tomarem em consideração e

honrarem a pré-existência, o seu contexto cultural, social, físico,

imaterial ou intangível e material ou tangível, tomados pelo

princípio de que cada caso é um caso, merecendo sempre um

olhar atento, individual e cuidado. Podendo apenas desta forma

prover toda a carga identitária à pré-existência. [LIMA, Márcia,

2017:p.137]

O período da arquitectura moderna foi um período de

controvérsias, ditaduras e de opiniões, o que levou a que o

movimento não fosse visto por todos da mesma forma, levando a

que fossem criadas duas fracções dentro do mesmo movimento, os

intitulados organicistas e os funcionalistas, criando assim conceitos

contraditórios entre si. Essa realidade, associada à necessidade de

protecção do património, levou à criação de diversos documentos,

que foram sendo actualizados ao longo do tempo, que transmitiam

as principais características do movimento e, sobretudo, indicavam a

forma correcta de intervir nos mesmos, respeitando sempre os seus

valores tangíveis e intangíveis.

Em Portugal a irreverência associada ao ‘movimento

moderno’ não passou despercebida, motivo pelo qual o regime do

Estado Novo tardou a sua afirmação por terras lusas. Contudo, tal

facto ajudou a que fosse tido um maior cuidado aquando da análise e

intervenção em edifícios patrimoniais, evitando que os erros

cometidos no início do movimento fossem repetidos, como a

demolição de inúmeros edifícios que deveriam ter sido protegidos. À

imagem do que se passou no panorama internacional, também em

Portugal não existiu uma tendência dominante entre os organicistas

e os funcionalistas, uma vez que os arquitectos portugueses

adaptaram-se às realidades, e limitações, com que se deparavam,

além de aplicarem o seu ‘cunho pessoal’ nas suas intervenções.
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Nos Casos de Referência apresentados, pode-se verificar que

as referências precedentes da ‘arquitectura moderna’, aquando de

uma intervenção num edifício pré-existente, quer seja para ser

reconvertido, recuperado ou remodelado, todos os problemas pré

existentes têm, obrigatoriamente, de ser reparados, e isso não

aconteceu num dos casos referenciados o que serviu para

demonstrar o lado bom e o mau das intervenções. Isto acontece

porque por vezes os arquitectos optam pelo lado estético das

intervenções ao invés das devidas correcções estruturais que os

edifícios necessitam, sendo que tal facto é mais frequentemente

associado aos arquitectos que optam pela tendência funcionalista,

em que o exterior importa mais que o funcionamento do edifício.

No Caso de Estudo apresentado foi tido o cuidado de seguir as

devidas indicações dadas pelas mais variadas entidades responsáveis

pelas normativas referentes à arquitectura moderna, tendo-se

optado por uma reconversão de função e de forma do edifício,

respeitando, contudo, todos os valores presentes no mesmo,

devolvendo-o à comunidade de forma a que esse se reintegra-se no

seu dia-a-dia, tendo para isso sido respeitados e utilizados as

referências apresentadas associadas à arquitectura moderna.

O objectivo do estudo apresentado era o de compreender o

‘movimento moderno’, entendendo a sua história e como intervir no

mesmo. Considera-se que tal objectivo foi alcançado, assim como

foram apresentadas aquelas que se consideraram as mais relevantes

indicações dadas pelas entidades competentes. É ainda, na

dissertação apresentada, aberto caminho para um estudo mais

profundo acerca da implementação das medidas apresentadas e de

que forma as verbas financeiras influenciam as correctas

intervenções nos edifícios deste teor.
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⊥ <http://www.tipografos.net/bauhaus/hannes-meier.html>, acedido a 13 de

Maio
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Biografia de Autores Estudados / Citados

⊥ Adam Muthesius

Inicialmente estudou Filosofia e Arte, em Weimar, mudando depois para

Arquitectura na Technische Hochschule Charlottenburg. Enquanto estudava,

colaborava também no atelier de Paul Wallot. Após concluir os estudos, foi

mandado para Tóquio, onde planeou e executou o seu primeiro projecto, uma

igreja protestante alemã.

Hermann Muthesius era um entusiasta da arquitectura inglesa, na qual

baseava os seus projectos, tendo publicado um livro sobre o assunto: Das Englische

Haus, que influenciou a arquitectura tanto na Alemanha como na Inglaterra. O

fascínio de Muthesius prendia-se na simplicidade e utilidade deste tipo de

arquitectura e nos seus artefactos. O arquitecto foi também um dos membros

fundadores do Deutscher Werkbund, em 1907, defendendo o desenvolvimento da

industrialização e estandardização da arquitectura. [Disponível na Internet em

<http://tipografos.net/design/muthesius.html>]

⊥ Adolf Meyer

Entre 1895 e 1897, Adolf Meyer completou um aprendizado de dois anos

com um marceneiro em Mechernich, na região de Eifel. Ele também recebeu

instrução em desenho. Em seguida, trabalhou em oficinas de móveis em Colônia,

Krefeld e Düsseldorf até 1901. A partir de 1903, frequentou a Kunstgewerbeschule

(escola de artes aplicadas) em Colônia. Desde 1904, estudou na

Kunstgewerbeschule em Düsseldorf com Peter Behrens e Johannes Ludovicus

Mattheus Lauweriks. Em 1907, Behrens contratou seu ex-aluno para trabalhar em

seu estúdio em Berlim. (...) No mesmo ano, Walter Gropius o contratou como

gerente de escritório em seu estúdio em Neubabelsberg. Esta colaboração, que

durou até 1914, resultou numa série de importantes edifícios do século 20, como o

Fagus-Werk Karl Benscheidt em Alfeld an der Leine de 1910 e um prédio de

escritórios e fábrica para a exposição Deutscher Werkbund (Federação Alemã do

Trabalho) em Colônia em 1914. Quando a prática de Gropius foi fechada, Meyer

tornou-se gerente de escritório da empresa de construção de aço Breest & Co. em

Berlim.

Em 1919, Walter Gropius trouxe Adolf Meyer para a Staatliches Bauhaus

Weimar como assistente do departamento de arquitetura. Aqui, ele dirigiu o

escritório de arquitetura privado de Gropius e ensinou desenho técnico e construção

de 1920 a 1925. Junto com Walter March, ele foi o gerente do local do projeto Haus
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Am Horn. Em 1924, foi responsável pela compilação e desenvolvimento tipográfico

do livro Ein Versuchshaus (uma casa protótipo), publicado pela Bauhaus Weimar

como o terceiro volume da série de Livros da Bauhaus.

Após o fecho da Bauhaus Weimar em 1º de abril de 1925, Meyer

permaneceu em Weimar como arquiteto autônomo. Em 1926, foi representado na

exposição Neue Baukunst (nova arquitetura) realizada pela Kunstverein Jena

(associação artística de Jena). Ele também projetou vários edifícios. Estes incluem o

conjunto habitacional Gildehall em Neuruppin em 1925–1926 e o Planetário Zeiss

em Jena em 1925. (...) [Disponível na Internet em

<https://www.grandtourofmodernism.com/magazine/the-bauhaus/people/master

s-and-teachers/adolf-meyer/>]

⊥ Alan Colquhoun

Alan Colquhoun começou como crítico no início da década de 1960,

escrevendo textos que logo se destacaram no debate arquitectónico. Desde então,

já publicou ensaios em Oppositions, Architectural Design, L’Architecture

d’Aujourd’hui e Casabella, entre outros periódicos, livros e coletâneas, e os livros

Arquitectura moderna y cambio histórico: ensayos 1962-1976 (Barcelona: Gustavo

Gili, 1978), Essays in architectural criticism: modern architecture and

historical change (Cambridge: The MIT Press, 1981), pelo qual ganhou o

Architectural Critics Awards em 1985, Modernity and the classical tradition:

architectural essays 1980-1987 (Cambridge: The MIT Press, 1989), que já foi

traduzido para o francês e o espanhol, e Modern Architecture [Oxford: Oxford

University Press, 2002). [Disponível na Internet em

<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/05.017/3332>]

⊥ Ana Tostões

Arquitecta (ESBAL,1982) e historiadora de arquitetura (UNL,1995), professora

catedrática no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa onde coordena

o Doutoramento em Arquitetura, é desde 2010 presidente da Docomomo

International (documentação e conservação do património moderno no mundo). (...)

O seu campo de pesquisa é a história da arquitetura e do urbanismo modernos.

Sobre estes temas publicou livros e artigos científicos, foi curadora de uma dezena

de exposições e participou em júris, comités científicos e palestras em Universidades

Europeias, Africanas, Americanas e Asiáticas. [Apresentação de Ana Tostões,

Disponível na Internet em

https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2019/05/16112730/BiografiaA

naTostoes.pdf]

https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2019/05/16112730/BiografiaAnaTostoes.pdf)
https://content.gulbenkian.pt/wp-content/uploads/2019/05/16112730/BiografiaAnaTostoes.pdf)
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⊥ Aurélio Fernando

Nasceu em Lordelo, Guimarães, a 27 de Abril de 1928. A Aurélio Fernando estava

destinado o caminho das letras, da oratória, da escrita ensaísta e sobretudo poética,

para além de uma vida plena de Humanismo. No campo do ensino, como pedagogo,

professor e educador fundador, proprietário e Director do Externato Delfim Ferreira

e cofundador da Cooperativa de Ensino DIDÁXIS, em Riba d`Ave, cargos

desempenhados com muito carinho, empenho e dedicação. [Disponível na Internet

em <https://www.famalicaodigital.pt/infoevento.php?id=57>]

⊥ Carvalho Araújo

José Manuel Carvalho Araújo nasceu em Braga, em 1961. Conclui o curso de

arquitectura em 1990. Cria a J M CARVALHO ARAÚJO Arquitectura e Design em

1996. O projecto continua a ser o de sempre, explorar os vários �desenhos� e

estabelecer pontes entre eles. O desenho de equipamento ou de arquitectura é

tratado com o mesmo cuidado, assinalando e sentindo sempre a questão da

diferença de escala. Lecciona a disciplina de Projecto, 5º Ano, na Universidade

Católica desde 2004. Vive e trabalha em Braga, Portugal. [Disponível na Internet

em <http://www.oasrn.org/cultura.php?id=152>]

⊥ Cassiano Branco

Cassiano Branco é, entre os arquitectos que marcam a história da arquitectura

portuguesa da primeira metade do século XX, o mais conhecido e polémico. A sua

obra tende a espelhar a sua personalidade, complexa, cosmopolita, conflituosa. A

sua marca faz-se particularmente notar na cidade de Lisboa, quer através de

inúmeras moradias e prédios de rendimento, quer de obras de notável sentido

moderno (...). Porém, do Porto a Benguela, o genial arquitecto deixou-nos inúmeras

marcas do seu talento multifacetado (...).[Bartolo, José. 2011, Colecção Arquitectos

Portugueses, Cassiano Branco. Quidnovi Edição e Conteúdos, SA]

⊥ Duarte Pacheco

Duarte Pacheco (1899-1943) é tido como um dos mais importantes ministros do

Estado Novo tendo liderado o desenvolvimento de um conjunto de obras que

mudaram a face do país. (...) ministro chave no “Estado Novo” durante os finais dos

anos 30 e princípios dos anos 40. Presidiu ao Ministério das Obras Públicas e

Comunicações e também à Câmara Municipal de Lisboa, estando o seu nome ligado

a diversas obras como os bairros sociais de Alvalade, da Encarnação, de Madredeus

https://ensina.rtp.pt/artigo/o-estado-novo/
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da Ajuda. [Biografia de Duarte Pacheco, Disponível na internet em

<https://ensina.rtp.pt/artigo/duarte-pacheco/>]

⊥ Fernando Távora

Fernando Távora nasceu no Porto, em 1923, e diplomou-se em Arquietctura pela

ESBAP em 1952. O seu percurso e obra alicerçaram-se nos textos “O Problema da

Casa Portuguesa”, que escreve com 24 anos, e “Da organização do espaço”, de

1964. Participou no Inquérito à Arquitectura Portuguesa, assim como nos

congressos CIAM e ODAM. Fundador da FAUP, mestre de alunos como Álvaro Siza e

Eduardo Souto de Moura, é sem dúvida a maior referência da “Escola do Porto”. A

sua docência atravessa gerações e a sua obra reflecte tradição e modernidade.

[Coelho, Paulo.2011, Colecção Arquitectos Portugueses, Fernando Távora.

Quidnovi Edição e Conteúdos, SA]

⊥ Françoise Choay

Françoise Choay(n. 1925) é historiadora das teorias e formas urbanas e

arquitectónicas e professora de Urbanismo, Arte e Arquitectura na Université de

Paris VIII. Cursou filosofia antes de se tornar crítica de arte. Nos anos 50 colaborou

nas revistas L'Observateur, L'OEil e Art de France. Nos anos 60 dirigiu a secção

parisiense da Art international. Da década de 70 até hoje, publicou diversos estudos

sobre arquitectura e urbanismo. Dirigiu a colecção Espacements na Éditions du Seuil.

[Disponível na Internet em

<https://www.bertrand.pt/autor/francoise-choay/26000>]

⊥ Gerrit Rietveld

Arquiteto holandês, Gerrit Thomas Rietveld nasceu a 24 de junho de 1888, em

Utreque. Iniciou a sua carreira profissional aprendendo marcenaria na oficina do

pai mas, mais tarde, preferiu trabalhar numa joalharia como desenhador. Em

simultâneo frequentava, em regime noturno, as aulas de P. J. C. Klaarhammer, um

arquiteto ligado ao atelier de Berlage. (...) Em 1921 iniciou atividade de projetista

em colaboração com a desenhadora de interiores Truus Schröder-Schräder, para

quem projetou e construiu uma habitação na qual expandiu a nível espacial a

estética neoplasticista (...) A Garagem e Alojamentos do Motorista em Ureque,

projeto de 1927, é um edifício cúbico de estrutura portante metálica preenchida

com placas de betão pré-fabricadas que, ao definir nos vários alçados grelhas

ortogonais, remetem para algumas das telas de Mondrian. Em 1928 Rietveld foi

membro

https://ensina.rtp.pt/artigo/duarte-pacheco/
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fundador do CIAM (Congresso Internacional de Arquitetura Moderna) e participou

no congresso preparatório do primeiro encontro, atividade que lhe permitiu obter

um maior reconhecimento internacional. [Disponível na Internet em

<https://www.infopedia.pt/$gerrit-rietveld>]

⊥ Hannes Meyer

Hannes Meyer foi docente e o segundo director da Bauhaus. Um arquitecto suíço

empenhado politicamente, tendo desenvolvido projectos para habitação e

equipamentos sociais bem como planos de urbanização, na Suíça, Alemanha, URSS

e México, onde viveu. Foi

director da Bauhaus de 1928 a 1930 [Disponível na Internet em

<http://www.tipografos.net/bauhaus/hannes-meier.html>]

⊥ Henry van de Velde

(...) O seu primeiro trabalho como arquiteto foi o projeto da sua própria

casa, construída próximo de Bruxelas em 1895. Tornou-se conhecido com a

remodelação interior do Museu Folkwang, em Hagen, realizada entre 1897 e 1902,

no qual recorreu a uma gramática próxima do movimento da Arte Nova, baseada

em formas orgânicas e curvilíneas, de que se destaca a escadaria principal.

Uma das obras marcantes do período de maturidade do artista, foi o

edifício da Academia das Belas-Artes de Weimar, projetado entre 1904 e 1911. Na

fachada do edifício, estruturada pelas janelas das salas de desenho, de grande

dimensão, destaca-se o pormenor compositivo do remate superior do volume e da

solução de continuidade entre o plano da fachada e o telhado através da quebra

das janelas.(...) [Disponível na Internet em

<https://www.infopedia.pt/$henry-van-de-velde>]

⊥ José Bartolo

José Bartolo (1962) é Professor Coordenador da ESAD e docente no

Programa Doutoral em Arquitectura da FAUP. Desenvolve trabalhod e docência,

investigação e crítica de arte, design e arquitectura desde 1998. É editor da revista

Pli Arte&Design. [Bartolo, José. 2011, Colecção Arquitectos Portugueses, Cassiano

Branco. Quidnovi Edição e Conteúdos, SA]

⊥ José Correia do Souto

Autor das obras ‘Património Artístico da Região Duriense’, ‘Brasões e

Casas Brasonadas do Douro’, ‘Douro Maravilhoso’, ‘Arte Monumental Portuguesa’

(5Vol.), ‘Portugal Monumental’ (3 Vol.), ‘Gigantes da Humanidade’ (5 Vol.),

http://www.tipografos.net/bauhaus/hannes-meier.html
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‘Enciclopédia da Arte Portuguesa’ (2 Vol.), ‘Portugueses Ilustres’ (5 Vol.), ‘Dicionário

de Literatura Portuguesa’ (4 Vol.), ‘Dicionário de História de Portugal’ (6 Vol.) e

‘Minha Terra e Minha Musa, Riba de Ave’.

⊥ Kenneth Frampton

Kenneth Frampton é arquiteto, crítico, historiador e professor titular da

Faculdade de Arquitetura, Planificação e Preservação da Universidade de Columbia,

onde exerce docência desde 1972. Nascido em 1930 em Woking (Reino Unido),

estudou arquitetura na Architectural Association de Londres entre 1950 e 1956, e

em 1966 migrou para os EUA, ingressando como professor primeiramente na

Universidade de Princeton e posteriormente passando a fazer parte do corpo

docente da Universidade de Columbia. Seus livros e obras escritas, tais como

Historia Crítica da Arquitetura Moderna, Estudios Sobre Cultura Tectónica: Poéticas

de la Construcción en la Arquitectura de los Siglos XIX y XX, Oppositions ou World

Architecture 1900-2000: a Critical Mosaic (10) têm influenciado críticos, estudantes

e estudiosos em todo o mundo e se transformaram em livros básicos de qualquer

biblioteca de arquitetura. [Disponível na Internet em

<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/13.050/4325?page=7>]

⊥ Le Corbusier

Jeanneret, mais conhecido por Le Corbusier, nasceu a 6 de Outubro de

1887 em La Chauxde- Fonds, Suíça, mas viveu a maior parte da sua vida na França.

Le Corbusier iniciou sua carreira como intelectual, pintor e escritor («homme de

lettres»). Nas viagens que fez a várias partes do mundo, Le Corbusier contactou

com estilos de épocas diversas. De todas estas influências, captou aquilo que

considerava essencial e intemporal, reconhecendo em especial os valores da

Arquitectura Clássica grega. Em 1920 funda a revista L’Espirit Nouveau, através da

qual divulgou as suas ideias sobre a "forma pura", portadora de uma estética nova

e racional. Interessado pelos problemas do planeamento urbano, resultantes do

crescimento das cidades, abre em 1922 o seu primeiro atelier de Arquitectura.

Desenvolveu um sistema construtivo com pilares de cimento armado, que libertava

as paredes de qualquer função estrutural. As estruturas «esqueléticas» permitiam

muitas variações para definir os espaços interior. [Disponível na Internet em

<http://tipografos.net/design/corbusier.html>]

⊥ Leonardo Benevolo

Nascido em Orta (Novarra, Itália) em 1923, LEONARDO BENEVOLO estudou

arquitectura em Roma e doutorou-se em 1946. Desde entãopassou a ensinar
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História da Arquitectura nas Universidades de Roma, Florença, Veneza e Palermo.

Leonardo Benevolo é o mais conhecido estudioso italiano da história da

arquitectura. Publicou já muitas obras dentro da sua área. [Disponível na Internet

em <https://www.almedina.net/autor/leonardo-benevolo-1564163836>]

⊥ Mies Van der Rohe

Mies Van der Rohe, arquitecto alemão, defendia o uso de linhas pura,

demonstrando assim a influência que o uso da ortogonalidade, da abstração e da

fluidez espacial exerciam sobre a sua arquitectura. Outra das grandes

preocupações de Van der Rohe era que a relação entre o exterior e o interior do

edifício não fossem claramente delimitados, criando assim uma integração entre os

espaços, surgindo assim um integração dos espaços.

O maior exemplo da aplicação da sua ideologia, e um dos mais emblemáticos

edifícios por si criados, é o Pavilhão da Alemanha para a Exposição Internacional de

Barcelona, em 1929. Caracterizado pelo uso de materiais tradicionais, como o

mármore, e materiais industrializados, como o aço, o edifício é todo ele apoiado

em, apenas, oito pilares de aço, sendo que o revestimento do mesmo e as paredes

divisórias interiores foram executadas em panos de vidro e em paredes revestidas

em mármore. Atendendo À sua crença de haver uma integração entre o exterior e

o interior dos edifícios, Van der Rohe criou para este edifício uma planta livre e

ampla, tendo um traçado horizontal e uma cobertura plana.

Além dos seus projectos e da influência deixada na arquitectura mundial,

Mies Van der Rohe é também mundialmente conhecido, mesmo pelos leigos da

arquitectura, devido ao seu lema “Less is more”, menos é mais. “Less is More” foi o

lema criado por Mies Van der Rohe para explicar a sua ideologia e os seus projectos

no qual defendia que: (...) reduzir cada problema aos seus termos mínimos, ao

essencial, renunciando a esse “excedente” que os arquitectos sempre colocaram

nos seus edifícios e que serve para distinguir as suas opções das dos

empreendedores, dos construtores, dos clientes. Tem deste modo o arquitecto

capacidade para coordenar e controlar, com o rigor da lógica, todas as operações

necessárias à construção de um edifício, mantendo invariável aquilo que não tem

razão para ser mudado e variando apenas o que corresponder às novas tendências

de cada caso. [BENEVOLO, Leonardo. O Último Capítulo da Arquitectura Moderna.

Pág. 33. Edições 70]

⊥ Montgomery Schuyler

Montgomery Schuyler foi um crítico de arquitectura Novaiorquino. Frank

Lloyd Wright, em 1914, reconheceu Montgomery Schuyler como seu único crítico
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compreensivo; Mais tarde, Lewis Mumford o chamou de o mais importante crítico

de arquitetura americano de sua época. Os escritos de Schuyler de 1880 a 1914

tratam principalmente do conflito entre o academismo e o modernismo durante

uma época crítica do gosto americano. [Disponível da internet em

<https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674368774>]

⊥ Nuno Teotónio Pereira

Arquiteto português, Nuno Teotónio Pereira nasceu em 1922, em Lisboa.

Formou-se pela Escola Superior de Belas-Artes desta cidade. Estagiou com o

arquiteto Carlos Ramos (1897-1969), um impulsionador da arquitetura moderna em

Portugal. Tendo participado no Inquérito à Arquitetura Popular Portuguesa, que

decorreu entre 1956 e 1958, como coordenador do levantamento da região da

Estremadura, deixou-se influenciar pelo contacto com a arquitetura vernácula,

atitude já patente nos edifícios de habitação social que projeta para Barcelos, em

1958. Nas décadas de sessenta e setenta projeta vários edifícios de escritórios e

habitação em Lisboa, alguns dos quais premiados com o Prémio Valmor: torre nos

Olivais (1968), edifício de escritórios na Rua Braancamp (1971), Igreja do Sagrado

Coração de Jesus (1975). [Biografia de Nuno Teotónio Pereira, Disponível na

Internet em <https://www.infopedia.pt/$nuno-teotonio-pereira>]

⊥ Paulo Coelho

Paulo Coelho (Lourenço Marques, 1966) é arquitecto pela Faculdade de

Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) e Master Eurpéen en Architecture et

Développement Durable pela École Polytechnique Fédérable de Lausanne, Suisse

(EPFL). Exerce a profissão liberal de arquitecto e designer desde 1995. Lecciona,

desde 2007, na ESAD (Matosinhos). Desde 2007 lecciona várias unidades

curriculares relacionadas com a história do design e das artes. Em 2009 assumiu a

direcção da licenciatura em Design de Interiores e a docência da unidade curricular

de Projecto I. [Coelho, Paulo.2011, Colecção Arquitectos Portugueses, Fernando

Távora. Quidnovi Edição e Conteúdos, SA]

⊥ Peter Behrens

Arquiteto alemão (...) Estudou pintura em Kalsruhe e em Dusseldorf, deslocando-se

posteriormente para Munique, em 1890. Dois anos

mais tarde, juntamente com alguns colegas, funda o movimento Munich Sezession,

dedicando-se às artes gráficas, à pintura e ao desenho. Em 1897 integra o

movimento Oficinas Reunidas de Artes e Ofícios. Nesta altura passa a dedicar-se

também à arquitetura. Entre 1899 e 1903 leciona na recém-constituída Colónia dos

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674368774
https://www.infopedia.pt/$nuno-teotonio-pereira
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Artistas em Darmstadt, juntamente com outros seis artistas, a convite do

grão-duque Ernst Ludwig von Hesse. Posteriormente, o arquiteto Muthesius

chama-o para dirigir a Escola de Artes Aplicadas de Dusseldorf.Em 1907, o diretor

da AEG (Companhia Elétrica Geral) nomeia-o consultor artístico da empresa,

passando Behrens a ser reponsável pelos projetos de edifícios, de equipamento, de

peças industriais (candeeiros e cadeiras) ou de produtos gráficos (logótipos, papéis

de carta). Esta situação permite-lhe desenvolver a aspirada relação entre

arquitetura, desenho e indústria, o que o transforma num dos profissionais mais

interessantes na Alemanha desta época. O seu trabalho mais importante para esta

empresa foi precisamente um conjunto de edifícios fabris, dos quais se destaca a

Fábrica de Turbinas, onde utilizou livremente as novas possibilidades técnicas,

acentuando o contraste entre o betão enquanto suporte e o vidro enquanto

preenchimento.(...) [Disponível na Internet em

https://www.infopedia.pt/$peter-behrens]

⊥ Quatremère Quincy

Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy destacou-se como

arqueólogo francês e teórico da arquitetura, além de escritor e crítico de arte. (...)

Quatremère de Quincy foi o autor de numerosos artigos e livros. Entre 1788 e 1825

ele editou a sua obra mais importante, a "Encyclopédie Méthodique", para o qual

ele contribuiu com muitos dos textos. Também de sua autoria o "Dictionnaire

historique de l'Architecture" que foi publicado em 1832-1833. Ele ainda escreveu

biografias de vários artistas do renascimento como Antonio Canova (1823),

Rafael (1824) e Michelangelo (1835). (...) [Disponível na Internet em

https://www.ebad.info/quincy-antoine-chrysosteme-quatremere]

⊥ Ramon Rodriguez Llera

Diretor dos Cursos de Pós-Graduação "Los Clasicismos" 1987 e 1988;

Professor do Mestrado em Restauração Arquitetônica da Universidade de Valladolid;

Professor dos Programas de Mestrado "Patrimônio Cultural" e Programas de

Pós-graduação "Especialista na Índia" da Universidade de Valladolid; Professor do

Programa de

Doutorado com Menção de Qualidade da Universidade de León “As relações

artísticas como meio de intercâmbio cultural. Patrono. Artistas. Clientes";

Coordenador dos Programas de Doutoramento "Modernidade Contemporânea na

Arquitectura (Valladolid) e" Problemas da Arquitectura e da Cidade Moderna

"(Porto); Coordenador do Mestrado em Pesquisa em Arquitetura. E.T.S. Arquitetura

de Valladolid. [Disponível na Internet em

https://www.infopedia.pt/$peter-behrens)
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<http://www.arquitectura.uva.es/portfolio/ramon-rodriguez-llera/>]

⊥ Walter Gropius

Arquiteto alemão nascido a 18 de maio de 1883, em Berlim. Estudou arquitetura

em Munique e Berlim. Antes da Primeira Guerra Mundial fez alguns projetos de

edifícios e, a convite de entidades oficiais da cidade de Weimar, abriu a escola

Bauhaus em 1919. Através desta escola veiculou as suas ideias sobre design. A

teoria mais significativa era a de que qualquer projeto de design deveria ser

estudado tendo em vista a funcionalidade do objeto (que tanto poderia ser um

edifício como uma peça de roupa), as suas necessidades, e levando em

consideração todas as técnicas modernas e todos os materiais de construção. Para

obter esse resultado, o primeiro passo seria o de colocar de lado todas as formas

pré-estabelecidas e estilos já existentes. Convidou os melhores artistas e arquitetos

da época para integrarem o corpo docente da escola. (...) Gropius deixou a escola

em 1928. Exilou-se em Inglaterra e depois nos Estados Unidos aquando da ascensão

do regime nazi, que dissolvera a Bauhaus em 1933. Tornou-se professor da

Universidade de Harvard, introduzindo o espírito Bauhaus no ensino da arquitetura,

o que veio a marcar as novas gerações de arquitetos e designers americanos. A par

do ensino, envolveu-se em projetos de parceria com Marcel Breuer e formou uma

associação de arquitetos em 1946, continuando a trabalhar ativamente até 1969, o

ano da sua morte. [Walter Gropius in Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora,

2003-2020. [consult. 2020-09-17 15:53:18]. Disponível na Internet:

https://www.infopedia.pt/$walter-gropius]
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1 - Enquadramento Histórico de Riba de Ave e de Narciso Ferreira

Pertencente ao concelho de Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga,

Riba de Ave81 é uma vila que muitos julgam viver às custas do passado mas que, ao

longo dos tempos, se tem reinventado para fazer face às inúmeras crises que a têm

assombrado.

A história de Riba de Ave está interligada com a família Ferreira. Há até

quem diga que,

Riba de Ave é a família Ferreira. Uma é a história da outra. Por mais

que queiramos enaltecer a freguesia, em detrimento dos Ferreiras, não o

conseguiremos nunca. [CORREIA DO SOUTO, José, 1985: p.73]

Assim, importa conhecer a história da Família Ferreira, em especial a vida

de Narciso Ferreira82, o industrial e benfeitor que tanto influenciou e ainda hoje

influencia a freguesia de Riba de Ave, 85 anos após a sua morte.

Cerca de 1880, Narciso Ferreira construiu a fábrica com que sempre

81 Riba de Ave surge pela primeira vez nas Inquirições de 1220 com o nome de

Sancto Petro de Inter as Aves, pertencente às Terras de Vermoim, um conjunto de

mais de 60 freguesias cujo perímetro geográfico abrangia grande parte das

freguesias de Vila Nova de Famalicão e ainda algumas de que são hoje

pertencentes a concelhos vizinhos, como Guardizela e S. Miguel das Aves,

actualmente denominada de Vila das Aves. Apenas em 1550 se voltaria a falar de

Riba de Ave, devido a um diferendo entre o beneficiário da igreja local e os párocos

de Serzedelo e Guardizela acerca da delimitação da freguesia no qual se debatia a

posse de algumas terras. Anos mais tarde, Sancto Petro de Inter as Aves viria a ser

chamada de Riba de Ave, devendo o seu nome à sua localização geográfica.

Quando analisamos o topónimo verificamos que este é formado por “Riba” e “Ave”

que significa acima do Rio Ave, rio que nasce na Serra da Cabreira e desagua na foz

em Vila do Conde.
82 Nascido em 1862 em Pedome, terra onde viveu até aos 20 anos apenas aos

cuidados da sua mãe, dado o permaturo falecimento do seu pai, foi aí que deu os

seus primeiros passos na indústria têxtil e no seu comércio, instalando dois teares

manuais em sua casa e fazendo o fornecimento de teias à sua vizinhança. Em 1882,
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sonhara83, tendo para isso adquirido terrenos no lugar de Pena Cabrão, local onde

em 1984, fez sociedade com quatro investidores e a fábrica outrora criada por

Narciso Ferreira ganhou a denominação pela qual é conhecida até aos dias de

hoje, a Fábrica Sampaio, Ferreira & C.º Lda. Essa sociedade:

(...) possibilitou a montagem duma empresa, que não tardaria a

ombrear com as mais destacadas firmas do País, não apenas pela instalação

de cerca de duas centenas de teares e respectiva fiação, tinturarias e

acabamentos, como pela esmerada e cuidadosa apresentação dos seus artigos,

que já gozavam de reputação pelo nome de Narciso Ferreira (...) reputação

feita ao longo duma boa dúzia de anos, nos mercados nortenhos, onde a

presença deste industrial e dos seus produtos relevava toda a concorrência,

pelo real talento de comerciante que possuía. [FERNANDO, Aurélio, 1994: p.28]

Em 1909, Narciso Ferreira fundou uma nova unidade fabril em Riba de Ave,

a fábrica Oliveira, Ferreira & C.ª lda.84, criada para o fabrico de telas cruas para

estamparia e flanelas. A criação destes estabelecimentos foram o ponto de partida

para a obra industrial e social deixada em Riba de Ave por Narciso Ferreira. Este,

que nunca esqueceu as suas origens de jovem inculto a

Narciso Ferreira casou-se com D. Eva Rosa de Oliveira, natural de Riba de Ave e aí

ficou a viver no lugar da Casa Nova, local onde Narciso Ferreira instalou os teares

que havia montado na sua casa em Pedome, tendo também instalado uma oficina

de preparação de tecelagem.
83 (...) uma fábrica com cerca de dezoito teares mecânicos, movidos

hidraulicamente pelo aproveitamento duma levada, que construira no leito do rio,

sem contudo, abandonar o fabrico manual da primitiva oficina da Casa Nova e dos

tecelões que domesticamente lhe tinham fornecido as fazendas com que

conquistara os mercados provinciais, a muitas léguas de distância, toma novos

rumos comerciais, que pudessem promover o escoamento dos seus produtos.

(FERNANDO, Aurélio, 1994: p.27)
84 Nesta sociedade ingressaram como sócios todos os filhos de Narciso Ferreira,

alguns ainda em tempo de descuidosa juventude, mas já presos a um sentido de

responsabilidade e afeiçoamento ao trabalho, que era apanágio da vontade

paterna, assim formando uma pléiade de orientadores, que não precisariam de

receber outras lições de administração, nem de dedicação activa e constante, ao

contacto e obediência duma supervisão, que haveria de fazer todos eles os grandes

continuadores duma obra de imprevisível expansão. (Ibidem. Pág. 31)
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quem não foi permitido aprender a ler por falta de escolas, teve como sua primeira

obra social, em 1919, a fundação de uma escola primária85 de duas salas, para

ambos os sexos, hoje transformada num polo da Biblioteca Municipal Camilo

Castelo Branco.

Em 1926, foi fundado por Narciso Ferreira o Hospital da Misericórdia de

Riba de Ave que anos mais tarde, após o falecimento do seu patrono e em gesto de

homenagem ao mesmo, se veio a chamar Hospital Narciso Ferreira86. Este hospital

85 (...)funda nesta terra de Riba de Ave (...) duas salas, para ambos os sexos, de

ensino primário. (...) Era a luz do ensino e da cultura, que se iria espargir sobre

todos os que pertenceram à geração feliz da década de 1930. Não houve

obsturismo para os que quizeram iniciar-se no a b c das letras, e de onde saíram

muitas pessoas desta freguesia que ainda hoje se impõem pelo seu cariz cultural e

social. (...) Fomos dos que primeiro aprendemos na escola fundada por Narciso

Ferreira, cujo primeiro professor, embora exageradamente austero, mas duma

aplicação ao trabalho, se tornou quase lendário. Referimo-nos a José Rodrigues de

Andrade, homenageado (...) por um grupo de velhos alunos que desejaram

tributar-lhe o seu apreço por tantos anos de labor didáctico, no apostolado de

transformar, não se sabe bem, quantos dos seus ensinandos, em homens

culturalmente preparados para enfrentarem a vida. (CORREIA DO SOUTO, José.

1985: p.81)
86 Nas primeiras décadas, o funcionamento do Hospital era suportado pelos

donativos das empresas do grupo Ferreira, que assumiram todos os custos até que

a Instituição obtivesse recursos próprios. Considerando os princípios subjacentes à

sua génese, o Hospital dedicava-se essencialmente à assistência aos mais pobres e

carenciados da região, procurando, no entanto, junto de quem podia efetuar o

devido pagamento, a obtenção de receita dos serviços que prestava.Depois de um

período de consolidação da atividade, que perdurou por mais de 40 anos, seguiu-se

uma fase de maior conturbação no pós 25 de abril que, apenas teve o seu fim, em

março de 1988 com a criação dos Serviços de Gestão e Coordenação do Hospital

Narciso Ferreira, permitindo, desta forma a reestruturação e uma nova dinâmica na

Instituição. (...) Depois de algumas melhorias pontuais nas infraestruturas, (...)

foram inauguradas novas instalações hospitalares que permitiram a

implementação de respostas de maior qualidade e abrangência. A Santa Casa da

Misericórdia de Riba de Ave, paralelamente à sua intervenção na vertente da saúde,

desenvolveu ainda valências de apoio social, como o Lar de Acamados

Grandes-Dependentes e o Apoio Domiciliário, por considerar que estas áreas

assumiam particular relevância para as populações.(Apresentação do Hospital )
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é hoje um hospital de excelência reconhecido por todo o país.

Após o falecimento de Narciso Ferreira, os seus oito filhos assumiram a

continuação do seu legado, tanto na continuação da liderança das empresas por si

criadas como continuaram também as suas obras sociais. Um dos filhos de Narciso

Ferreira, o Raul Ferreira, Conde de Riba de Ave, chegou mesmo a afirmar que

(...)os filhos de Narciso Ferreira foram predestinados para viverem

para o trabalho e no trabalho morrerem. Nem sequer tinham direito à

reforma... [FERNANDO, Aurélio, 1994: p.119]

A Fundação Narciso Ferreira, fundada a 1944 pelos seus filhos para dar

continuidade às obras sociais que Narciso Ferreira havia começado e assim

também resolver o impasse criado aquando da construção da nova Igreja de Riba

de Ave87, é responsável pela criação de alguns dos edifícios mais emblemáticos da

freguesia, pois

A Fundação Narciso Ferreira possui um vasto e rico património

edificado criado pelo patrono e seus descendentes. No seguimento de uma

linha arquitetónica fluída e coerente, a marcar um tempo e um espaço, grande

parte do património arquitetónico construído na freguesia de Riba de Ave data

87 Com a morte de Narciso Ferreira, grande patrono de Riba de Ave, surgiu

também a ideia de construir uma nova igreja em Riba de Ave onde o túmulo de

Narciso Ferreira e da sua, também já falecida, esposa pudessem repousar. A ideia

da construção desta nova igreja surgiu especialmente por iniciativa dos seus filhos,

mas foi desde logo apoiada pela população, para que Narciso Ferreira e esposa

repousassem num local de maior prestígio na terra por que tanto haviam lutado

para a fazer prosperar. O entusiasmo dos filhos de Narciso Ferreira para a

realização desta obra era de tal ordem que quando foi sabido que a freguesia não

teria como suportar, financeiramente, uma obra de tal envergadura, estes

prontamente assumiram os custos e a responsabilidade pela obra.

A igreja nova de Riba d'Ave (...) de arte contemporânea, inspira-se claramente na

arte românica portuguesa, pela sua altura da nave, seus contrafortes, suas portas e

janelas de arco pleno, seu nártex contrafortado a proteger a porta principal, seu

baptistério em absidíolo de planta semicircular, sua abside poligonal e suas cruzes

das empenas. A torre sineira, alta e contrafortada com suas ventanas, também

comunga do panorama do românico português. (Famalicão ID. Disponível na

Internet em

<http://famalicaoid.org/inweb/ficha.aspx?ns=215000&lang=PO&id=897>)

http://famalicaoid.org/inweb/ficha.aspx?ns=215000&lang=PO&id=897
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do meado do século passado, onde prolifera o estilo e a técnica de arquitetos

portuenses, sobretudo, o mais expressivo de todos, Manuel Amoroso Lopes.

[Informação sobre o Património da Fundação]

Fazem parte desse leque, em grande parte ao longo da Avenida Narciso

Ferreira, o edifício do Cine-Teatro Narciso Ferreira88, 1944, o edifício do Mercado

Narciso Ferreira89, 1947, o edifício da Estalagem São Pedro, 1949, o novo edifício da

Escola Primária, 1952, o posto da GNR, 1954, o edifício da Estação Telegráfica e

Telefónica, 1955, o edifício do Quartel dos Bombeiros, 1957, e um posto de

abastecimento de combustíveis, 1961. Actualmente, apenas os edifícios da

88 A construção deste teatro, por iniciativa de Raul Ferreira (Conde de Riba de Ave)

através da Fundação Narciso Ferreira, pretendia dotar Riba de Ave de um conjunto

de equipamentos sociais, culturais e de saúde, de apoio aos trabalhadores das suas

fábricas. Este edifício, da autoria do arquitecto portuense Manuel Amoroso Lopes,

foi pensado para ser um salão recreativo dos operários, com lotação de 476 lugares,

localizado na Avenida Narciso Ferreira, junto da ponte. Na memória descritiva

justificou-se a solução dispendiosa da sua implantação (que obrigou ao recorte da

pedra da encosta adjacente) "atendendo à centralização do movimento fabril e

ainda, por uma questão estética, visto que [era] neste ponto que o acesso a Riba

d'Ave [era] mais acentuado" (IGAC, 1943). A sua linguagem, à semelhança daquilo

que se fazia no Porto, na década de 1940, revela alguns princípios modernistas

depreendidos na grande racionalidade volumétrica e funcional, e num certo

abstracionismo geométrico do alçado, marcado a sul por uma torre, onde figura o

patrono. Apesar da ideia inicial ser a de se proporcionar ao pessoal das fábricas

duas sessões, por semana, de forma graciosa, desde logo esta pretensão foi

alterada, dando lugar a apenas uma sessão por semana (ao Domingo, com

matinnée e soirée), por um preço módico para que os resultados de exploração

pudessem ser reservados para a construção de um Sanatório e de uma Casa de

Repouso e de assistência a inválidos, cumprindo-se, desta forma uma vertente

solidária do projeto. (Famalicão ID. Disponível na Internet em

<http://famalicaoid.org/inweb/ficha.aspx?ns=215000&lang=PO&id=911>)
89 Foi inaugurado em 1947 e pertence ainda hoje à Fundação Narciso Ferreira.

Durante décadas serviu exclusivamente como mercado de frescos. Em 2008 sofreu

obras de reabilitação e adaptou-se a novos programas. À semelhança dos imóveis

encomendados pela família Ferreira, obedece a uma linguagem arquitectónica

monumental e um pouco severa. (Famalicão ID. Disponível na Internet em

<http://famalicaoid.org/inweb/ficha.aspx?ns=215000&id=910>)

http://famalicaoid.org/inweb/ficha.aspx?ns=215000&id=910
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Estalagem São Pedro, do Café de Riba de Ave90, do Cine-Teatro Narciso Ferreira,

dos Correios (Estação Telegráfica e Telefónica) se mantêm sob alçada da

Fundação.

Das estruturas presentes na comunidade ribadavenses, que não são de

alçada da Fundação, mas que são também representativas da vila, são de realçar o

entro Popular de Trabalhadores91 a 1952, o Riba de Ave Hóquei Clube92 fundado a

1972 e a Didáxis - Cooperativa de Ensino93 fundada em 1975.Actualmente Riba de

90 Inaugurada na década de 1950, o Café Riba d'Ave tinha no seu início a função de

apoiar a Estalagem de Riba de Ave no serviço de pequeno almoço. Ambos eram

propriedade da família Ferreira. Oito décadas passadas, o espaço mantém as

caraterísticas. Destaque para os azulejos, a lareira e os candeeiros. (Famalicão ID.

Disponível na Internet em

<http://famalicaoid.org/inweb/ficha.aspx?ns=215000&lang=PO&id=3607>)
91 O Centro Popular de Trabalhadores (CCD/CPT Nº36) de Riba de Ave é uma

associação desportiva, recreativa e cultural sem fins lucrativos fundada em 1 de

Junho de 1952. Tudo teve início no lugar do Souto, nos baixos de uma casa quando

na fase de ensaios da peça de teatro “Pão de Trigo” se adquiriu uma mesa de

ping-pong, com intuito recreativo. Ninguém sabia, então, o que isso era. Ensinamos

os primeiros, vieram outros, e logo alguns se afirmaram como futuros praticantes

de garra. Assim nasceu o ténis de mesa, desporto que alguns anos depois viria a

conquistar os maiores louros para o CPT. Mais tarde o CPT abrangeu outros

desportos, como o futebol e a pesca desportiva tendo, atualmente a afirmar-se na

modalidade de pesca desportiva adquirindo títulos de campeões a nível nacional e

regional tanto individualmente como em equipa pela Fundação Inatel. (Informação

sobre a Centro Popular de Trabalhadores. Disponível na Internet em

<http://www.jf-ribadeave.pt/riba-de-ave/organizacoes/centro-popular-de-trabalha

dores/>)
92 O Riba d'Ave Hóquei Clube é seguramente a Associação Desportiva mais

representativa, popular, carismática e emblemática da Vila de Riba d' Ave. Fundado

em 28 de Janeiro de 1972, o clube foi-se adaptando aos novos tempos, com a

construção das infra-estruturas no Parque das Tílias, com a sua cobertura, o

alargamento do recinto do jogo, a construção das bancadas e demais beneficiações,

vieram trazer ao Clube as condições necessárias para a prática e o desenvolvimento

do Hóquei Patins em Riba d'Ave. (História do Riba de Ave Hóquei Clube)
93 A Cooperativa de Ensino, CRL foi constituída, por escritura de 15 de Julho de

1975, como resultado da conjugação de esforços da componente humana do

Externato Delfim Ferreira de Riba de Ave, com o objectivo de ultrapassar a crise por

http://www.jf-ribadeave.pt/riba-de-ave/organizacoes/centro-popular-de-trabalhadores/
http://www.jf-ribadeave.pt/riba-de-ave/organizacoes/centro-popular-de-trabalhadores/
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Ave atravessa uma fase complicada, assim, após o fecho das duas unidades fabris

da família Ferreira em Riba de Ave, a fábrica Sampaio, Ferreira & C.ª lda em 2005

e a Oliveira, Ferreira & C.ª lda em 2008, a freguesia perdeu as unidades fabris que

fizeram com que Riba de Ave crescesse e se desenvolvesse e com isso muitas

pessoas ficaram no desemprego e a vila perdeu a agitação que outrora tivera,

tendo sido o comércio local quem mais perdeu com esses acontecimentos. Mais

recentemente, em 2016, o actual governo cancelou grande parte dos contratos

de associação94 que havia realizado com inúmeras escolas pelo país. Infelizmente,

Riba de Ave sofreu com esses cancelamentos pois após o fecho das unidades

fabris, toda a freguesia apoiou-se na movimentação que as duas escolas

secundárias causavam, sendo que juntas movimentavam cerca de 5000 alunos. O

cancelamento dos contratos associação atingiram as duas escolas secundárias

existentes na freguesia levou a que o número de alunos da Didáxis reduzisse e

que o Externato Delfim Ferreira95, que até então era a escola do concelho com

melhores resultados a nível nacional, fechasse portas no início de 2019.

que passava o Ensino Particular, mercê dos acontecimentos que se seguiram à

revolução de Abril e para defesa legítima da liberdade de ensino. A Didáxis é

proprietária de dois estabelecimentos de ensino que administra: a Didáxis –

Cooperativa de Ensino (fundada em 1975), situada em Riba de Ave, e a Escola

Cooperativa de Vale São Cosme (fundada em 1987), situada em Vale S. Cosme.

Ambas as escolas se encontram localizadas no concelho de Vila Nova de Famalicão.

(Informação sobre a Didáxis)
94 Os contratos de associação são protocolos de financiamento estabelecidos entre

o Estado e escolas particulares e cooperativas, para garantir educação dos alunos

em Portugal, sobretudo daqueles que habitam em regiões com poucos

estabelecimentos de ensino. (Informação sobre Contratos Associação. Disponível na

Internet em <https://www.economias.pt/contratos-associacao/>)
95 O Externato Delfim Ferreira nasceu em 1962, fruto do sonho do Doutor Aurélio

Fernando, fundador do Colégio (...) O sonho de dotar os jovens de uma instituição

para completarem os seus estudos secundários, até então inexistentes na região.

Aurélio Fernando idealizou um projeto, apresentou-o à família Delfim Ferreira,

família nobre da terra, que generosamente cedeu o terreno para edificar a obra.

Tem, desde o início, a funcionar todos os ciclos de estudo desde o pré-escolar até ao

secundário, tendo (...) implementado curso profissional de artes do

espetáculo-interpretação. (Informação sobre o Externato Delfim Ferreira.

Disponível na Internet em

<http://www.jf-ribadeave.pt/riba-de-ave/organizacoes/externato-delfim-ferreira/>)

https://www.economias.pt/contratos-associacao/
http://www.jf-ribadeave.pt/riba-de-ave/organizacoes/externato-delfim-ferreira/
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Assim, Riba de Ave é hoje uma vila triste que chora pelo passado, algo

reforçado tanto pela actual presidente de junta, que defendeu que o

(...) que levou o governo da República em 18 de dezembro de 1987 a

atribuir o título de Vila a Riba de Ave, está, paradoxalmente, a ser retirado por

um outro Governo sem dó nem piedade”. E explicou que “a situação não se

deve à falta de dinamismo económico ou social, nem sequer à população, que

tem vindo a aumentar, deve-se às opções da administração central. [Susana

Pereira, Presidente da Junta de Freguesia de Riba de Ave]

Mas que é também reforçado pelo actual presidente da câmara, que

entende que

(...) o progressivo afastamento das instâncias nacionais para com as

comunidades, que, por vezes, dá a sensação de verdadeiro abandono. Ao longo dos

anos, as instituições locais têm-se deparado com cada vez menos recursos e menos

ação e cada vez mais tarefas, o que significa um despreendimento em relação às

pessoas. [Dr. Paulo Cunha, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão]

Os Ribadavenses têm, nos dias de hoje, como dinamizadores da vila o Riba

de Ave Hóquei Clube e o Hospital Narciso Ferreira, contudo, nem estes motivos de

orgulho impedem as saudades do antigamente, em que Riba de Ave era uma

freguesia de referência, rica em oportunidades de trabalho e uma vila cheia de

vida.
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2 - Fotografias do Caso de Estudo
Antigo Quartel dos Bombeiros de Riba de Ave

Figura 76 - Fachada Principal

Figura 77 - Fachada Principal e Fachada Lateral Esquerda
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Figura 78 - Fachada Principal e Fachada Lateral Direita

Figura 79 - Fachada Traseira e Fachada Lateral Esquerda
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Figura 80 - Escadaria Pública (Rés do Chão para 1º Piso)

Figura 81 - Escadaria Pública (1º Piso para Rés do Chão)
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Figura 82 - Interior da Garagem de Entrada e Saída de Viaturas de Emergência

Figura 83 - Interior da Garagem de Entrada e Saída de Viaturas de Emergência
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Figura 84 - Vestiário de Emergência dos Bombeiros

Figura 85 - Bar dos Bombeiros
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Figura 86 - Salão Nobre

Figura 87 - Camaratas
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