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Resumo 

 

O museu é objecto recorrente na cidade. A sociedade pretende cuidar do 

património - através da exposição e reabilitação - inseri-lo num contexto actual 

e dar-lhe significado. Debruçamo-nos sobre três intervenções em edifícios 

industriais para a instalação de um núcleo museológico, pretendendo aferir das 

preocupações no processo e no objecto final. O trabalho divide-se em duas 

partes sendo a primeiro de contextualização e constatação de ideias e 

conceitos, e a segunda da sua verificação nos casos de estudo seleccionados. 

Assim abordando o que entendemos por património, discriminamos algumas 

características do edifício industrial com especial enfâse para a flexibilidade do 

uso do edifício, no processo de reabilitação e referindo-nos à evolução do 

Museu, nas suas diversas formalizações, também como reflexo do 

entendimento desta instituição na cidade e das próprias noções de colecção e 

bem patrimonial. A segunda parte, depois de balizadas as referências para 

análise dos edifícios, vai apresentar três edifícios – Museu do Fado, Fundação 

Arpad Szenes-Vieira da Silva, Museu do Oriente – e aferir das ideias 

apresentadas anteriormente na adequação e intenções patrimoniais e 

museológicas. Os três exemplares foram seleccionados com o propósito de 

abarcarem conceitos museais e de intervenção distintos, e também por 

constituirem pré-existencias particulares com condicionantes e valores 

singulares. 

 

Palavras-chave: Reabilitação, Património, Industrial, Museus, Lisboa. 
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Abstract 

 
The museum is a recurrent object in the city. Society intends to take care of its 

heritage — by exhibiting and rehabilitating - by inserting it in a current context 

and making it meaningful. Our theme dwells on three interventions in industrial 

buildings for the creation of a museological complex; our goal is to examine the 

several stages of the process and the final object. The work is divided into two 

parts: firstly, how the ideas and concepts are contextualized and perceived; 

secondly, how they are substantiated in the selected case studies. Thus, based 

on our notion of heritage, we have selected some characteristics of the 

industrial building, emphasizing the building’s flexibility of use in the 

rehabilitation process, and referring the evolution of the Museum in its several 

profiles; the reflex of how this institution is regarded in the city and the notions 

of collection and patrimonial asset were also taken into account. Once the 

references for the analysis of the buildings are defined, the second part 

presents three buildings — Museu do Fado, Fundação Arpad Szenes-Vieira da 

Silva and Museu do Oriente — and evaluates the ideas previously contained in 

the patrimonial and museological adequacy and intentions. The three cases 

were selected because they not only comprise different museological and 

intervention concepts, but also due to their specific pre-existences, bearing 

singular conditions and values. 

 

Keywords: Rehabilitation, Heritage, Industrial, Museums, Lisbon. 



4 
 

 

“The parts that are essential are the cause of beauty, the parts introduced by necessity cause 

every license, the parts added by caprice cause every fault.”  

 

Marc-Antoine Laugier.  
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Introdução 

 

No panorama internacional, o passado industrial surge como foco de atenção 

depois do término da II Guerra Mundial, quando se procedia à reconstrução 

das cidades afectadas1, a partir das décadas de 50/60. Com o nascimento da 

arqueologia industrial, e o reconhecimento da sua especificidade, e uma 

equiparação da sua protecção à protecção do património “tradicional”. Até 

então era sobretudo o património mais antigo que era alvo de acções de 

conservação. 

Contudo em Portugal, por uma questão de regime, a identificação e valorização 

da arquitectura “nacional”, aquela que melhor remetia para a fundação da 

nação, associando-se a datas e momentos específicos, vais ser o foco de 

atenção, sendo muito mais valorizada então que o património industrial, em 

sentido contrário da equiparação que sucedia nos países com um despertar 

industrial precoce (SILVA:1990). O atraso da industrialização nacional e o fato 

do país não ter sido participante activo nos conflitos bélicos potenciaram a 

inércia quer de renovação quer de protecção do património industrial.  

A arquelogia industrial pela primeira vez é alvo de atenção, no Reino Unido, 

país com larga tradição de associativismo privado na defesa do património 

construído, com o reconhecimento da importância de um património industrial, 

em 1955, num artigo académico de Michael Rix2 e com a criação do primeiro 

Comité de Arqueologia Industrial (1959), pelo Council for British Archaeology 

(1944). Vai ser também foco de estudos institucionais, em França, 

nomeadamente no Ecomusée de Le Crusot, em 19733, e na Alemanha4, a 

                                                             
1 In London alone more than 50 acres of the City lay in ruins awaiting redevelopment, while the historic 
centres of Bristol, Canterbury, Exeter, Southampton, and many other towns had suffered devastation. 
Retirado de http://www.britarch.ac.uk/cba/history em 12 de Julho de 2010. 
2 The term 'industrial archaeology' seems to have first been devised by a Latin professor at Birmingham 
University, Donald Dudley. Its first appearance in print was in an article by Michael Rix, also of Birmingham 
University, in The Amateur Historian in 1955. E foi mais atrde adoptado pelo  Council for British 
Archaeology Retirado de Industrial heritage and the ERIH Programme – David Morgans  do endereço 
electrónico:http://www.essexcc.gov.uk/vip8/ecc/ECCWebsite/content/binaries/documents/heritage_industri
al_heritage_erih_programme_essex_journal_nov05.pdf?channelOid=null 
3 Ano da criação da TICCIH -. The world organisation for industrial heritage, promoting preservation, 
conservation, investigation, documentation, research and interpretation of our industrial heritage.This wide 
field includes the material remains of industry - industrial sites, buildings and architecture, plant, machinery 
and equipment - as well as housing, industrial settlements, industrial landscapes, products and processes, 
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partir do Museu de Bochum, e da fundação Ironbridge Gorge Museum Trust, 

em 1968.  

A Arquitectura Industrial é muito específica e distintingue-se do demais 

património, por estar fortemente vinculada ao período da sua construção, e por 

denotar uma “adaptação”, por vezes sucessiva e constante, ao aparecimento 

de novas tecnologias (no caso nacional tal também se verifica, muito embora 

com um desfazamento no tempo, dada a tardia importação da tecnologia). 

Deste modo, e por se reger por princípios inerentes à produção, como sejam a 

funcionalidade, racionalidade, adaptabilidade (AGUILAR: 1998) e desempenho, 

é por vezes rapidamente votada à obsolescência, merece por isso um 

tratamento diferenciado. Verifica-se assim um quadro na alteração dos edifícios 

industriais, em que nos podemos deparar com diferentes cenários (AGUILAR: 

2001): 1) adições e demolições no edifício ou complexo industrial que 

corresponderam a fases de expansão da produção; 2) mudança de uso, em 

estruturas flexíveis; 3) transformações profundas com a substituição da fonte 

de energia; e 4) reconstrução – caso que o autor considera menos habitual. 

Se inicialmente o conceito, presente na intervenção em edifícios industriais 

dizia respeito aos artefactos relacionados com a revolução industrial, pró-

industrias e indústrias, pelos anos 80 a sua ampliação englobava já a produção 

do séc. XX, quer de estruturas e objectos mais antigos, pré-indústrias, a 

propósito do estudo da colonização do continente sul-americano (AFONSO: 

2005; MATOS: 2002).  

 A questão e a elaboração sobre a necessidade de uma atenção especial ao 

objecto industrial tinha já sido alvo de atenção em Portugal, pela voz de Sousa 

Viterbo5, no final do séc. XIX, como se pode verificar no artigo de GUEDES, 

                                                                                                                                                                                   
and documentation of the industrial society. Acedido a 10 de Abril de 2010 em: retirado do 
http://www.mnactec.cat/ticcih. 
4 (GUEDES:1999) 
Em Portugal encontram-se algumas associaçõs que promovem a conservação e estudo do patrimonio 
industrial, surgindo nos anos 80 a Associação Portuguesa da Arquelogia Industrial e nos anos 90, 
associadas agrupadas por sector de produção e outras de cariz mais global: a Associação Portuguesa de 
Empresas com Museu e a Associação Portuguesa para o Património Industrial, fundada a 16 de Maio de 
1997, no Porto, e representante nacional da TICCIH . 
5 Sousa Viterbo foi um dos primeiros investigadores a defender a constituição de uma disciplina, a 
arqueologia da indústria, que tratasse as unidades de produção antigas, anteriores à revolução industrial. 
Pode ainda considerar-se como relevantes a primeira exposição de arqueologia industrial em Tomar, em 

http://www.mnactec.cat/ticcih
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onde é também sugerida uma definição para Arquelogia Industrial como “(…) 

área de estudo do processo de industrialização através do exame sistemático 

dos monumentos e dos artefactos que sobreviveram à exploração desse 

processo.”  

Esta definição distingue e integra os objectos móveis e imóveis – aqueles que 

nos interessam – mas onde ambos são descodificados e entendidos à luz da 

interpretação do seu binómio. O trabalho do arqueólogo tornava-se assim 

essencial para uma boa condução de um projecto de reabilitação de um edifício 

industrial, integrando este todo o edifício numa perspectiva mais ou menos 

etnológica. 

Tema 

 

O trabalho elaborado intitulado “Reabilitação de edifícios industriais para 

Museu, em Lisboa” insere-se no âmbito do 6º Mestrado em Reabilitação da 

Arquitectura e dos Núcleos Urbanos da Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de Lisboa. 

Com ele pretendeu-se estudar a evolução das prácticas de reabilitação da 

arquitectura de imóveis industriais, bem como investigar os processos 

históricos e construtivos que levaram à atribuição, nos dias de hoje, da função 

museal.  

Os edifícios utilizados como caso de estudo, e que serão comparados entre si, 

albergam, assim, várias exposições museológicas, com distinto carácter, 

formalizam três ideias de museu, e diferentes abordagens ao edifício, como 

processo de reabilitação. A sua comparação deve por um lado caracterizá-los 

enquanto peça arquitectónica, objectos urbanos, com um contexto físico, social 

e económico, abordando a sua função original. Por outro vai atender às 

alterações relevantes que concorrem para a caracterização actual, com uma 

análise da adequabilidade das opções tomadas no projecto de reabilitação, 

                                                                                                                                                                                   
1978, a exposição de 1985, no edifício da Central Tejo “Arqueologia Industrial: um mundo a descobrir, um 
mundo a defender”. 
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tendo como referência a evoluão dos conceitos de identidade, autenticidade do 

património, versatilidade, e do conceito de museu. 

 

Questões e objectivos 

 

“A utilização de edifícios recuperados para finalidades de ordem directa e estritamente cultural 

é uma tendência que se justifica com facilidade: há carências de tais espaços para museus, 

centros culturais, etc. – e, por outro lado, os próprios edifícios, como expressões de significado 

artístico, a isso impelem muitas vezes.” (PEREIRA; MESTRE: 1990) 

Este trabalho procura dar resposta a algumas questões levantadas após o 

aprofundamento das matérias relativas ao património, aquando da frequência 

do 1º ano do 6º curso do MRANU na FAUTL, que parecem pertinentes e cuja 

possibilidade de estudo posterior aqui se inicia. O propósito é tentar alargar o 

conhecimento cruzando distintos campos de abordagem relacionando o 

património industrial com a sua reabilitação para museu. 

Pretende-se com este estudo dissertar sobre as intervenções propostas para a 

reabilitação de edifícios industriais na cidade de Lisboa; identificar os princípios 

museais e de reabilitação presentes nos diferentes exemplos; identificar e 

distinguir correntes ou linhas de intervenção; apurar factores positivos e 

negativos presentes nos casos de estudo seleccionados. Este trabalho 

pretende ser um contributo para a sistematização do problema permitindo uma 

posterior reflexão sobre a reabilitação de edifícios para museu, que ilustre por 

um lado a prática do ponto de vista da intervenção no edifício e a verificação de 

princípios patrimoniais, como, por outro lado, a compatibilização e justificação 

de um uso específico. 

Gostariamos assim de, ao longo do trabalho abordar as seguintes questões: 
1) Como se caracteriza a evolução da arquitectura industrial de Lisboa, englobada num cenário 
europeu? 
2) Qual a relevância dos edifícios escolhidos na sua época? 
3) Que princípios foram considerados na sua reabilitação?  
4) Que conceitos de museu estiveram subjacentes na intervenção? 
5) Como foram as considerações museológicas coordenadas com o edifício? 
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Relevância do tema 

 

Este trabalho vai eleger intervenções de reabilitação realizadas desde 1990 até 

2008, em edifícios industriais construídos em períodos muito distintos – 1735, 

1869 e 1940 – à razão de quase 100 anos de separação entre si, e ilustram 

assim períodos muito distintos da história portuguesa.   

A selecção destes três edifícios resultou da investigação da arquitectura 

industrial e do entendimento da sua importância para o desenvolvimento das 

cidades e da arquitectura, que quisemos sublinhar, e que constitui uma das 

aprendizagens que o trabalho nos proporcionou. 

As intervenções seleccionadas diferem no espaço geográfico e temporal, mas 

corporizam diferentes etapas no desenvolvimento da cidade de Lisboa, e 

figuram como objectos importantes, onde a história da arquitectura, da cidade, 

da sociedade está implicitamente presente, apresentando características 

arquitectónicas de maior o menor qualidade, com uma representação urbana 

importante.  

Os casos de Estudo apresentados dizem respeito a Museus do conselho de 

Lisboa que têm sede em edifícios industriais, e que foram alvo projecto de 

reabilitação arquitectónica, com grande alteração da sua arquitectura, que se 

desenrolaram em períodos distintos. São eles o Museu do Fado, o Museu do 

Oriente e a Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva. Apresentam conceitos 

museológicos e tipos de exposição distintos, pelo que não se pretende uma 

comparação entre as três intervenções, mas posicioná-las, no entendimento da 

instituição museal, e da reabilitação da arquitectura.  

Existem em Lisboa outros museus6 que foram instalados em edifícios 

industriais, mas que foram excluídos da análise. Todos apresentam uma 

atitude de musealização do edifício, ou dos mecanismos, não apresentando 

uma interpretação nova, que assumisse uma fraca confrontação de novos e 

                                                             
6 Museu da Água; 2. Museu da Carris; 3. Museu da Electricidade; 4. Museu Militar. 



16 
 

antigos tecidos, mas todos nos pareceram poder ser no futuro, no 

desenvolvimento deste trabalho, alvo de propostas de intervenção. 

A primeira referência é significativa pois reporta-se a um período de reformas 

importante na modernização das instituições, nas tecnologias nacionais, que 

instaura metodologias de construção e tenta importar experiências e 

sedimentar conhecimentos na construção e arquitectura portuguesas. Resulta 

de um movimento de implementação do ensino técnico e artístico e da sua 

conjugação com a produção industrial, ainda com pré-industria. 

O segundo caso de estudo antecipa um pouco a época de maior 

industrialização nacional, que se faz no final do séc. XIX, e que vai recorrer aos 

novos materiais para proporcionar áreas de trabalho mais confortáveis e 

adequadas à maquinaria e à produção. Este edifício embora não seja 

paradigmático do uso da tecnologia do ferro e vidro apresenta características, 

que lhe permitem ilustrar uma nova fase tecnológica e do desenvolvimento da 

cidade. 

A partir de 1925, a tecnologia do betão substitui, em Portugal, a do ferro. E o 

terceiro caso mostra-nos, com um edifício singular, em Lisboa, a aplicação de 

tal tecnologia. Marca, assim, um período muito característico da expansão 

industrial portuguesa, bem como denota um estilo e formalismo característicos, 

do Estado Novo, que se desviava e adoptava interpretação particular 

relativamente à produção modernista europeia, sua contemporânea. 

Estes três exemplos reportam-se a diferentes épocas de construção e 

desenvolvimento tecnológico, económico, social, que está materializado no 

edifício fabril. Estas reabilitações surgem dentro como pontos de um percurso, 

que se iniciou com o interesse pela reabilitação, de que a arquitectura industrial 

começou a ser alvo, em Portugal, a partir de dos anos 907. Esta linha de 

intervenção na arquitectura e na cidade foi também incentivada pela 

“redescoberta” das frentes de água como espaços de valorização urbana”, que 

ocorreu a partir dos anos 80 (ESTEVENS) – mas que tinha exemplos 

                                                             
7 Ano da inauguração do Edifício da Central Tejo reabilitado como Museu da Electricidade. 
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percursores, e bem presente para algumas gerações nacionais, na Exposição 

do Mundo Português, em 1940, e na Exposição Mundial de Lisboa, em 1998.  

 

Metodologia 

Para a realização do presente trabalho foi iniciado um trabalho de recolha de 

informação sobre as várias áreas temáticas que concorrem o tema, 

nomeadamente no âmbito da arquitectura, reabilitação, património, museologia 

e edifícios industriais, permitindo o entrecruzar de diferentes tópicos que 

concorressem para o tema em questão. 

Recolhemos informação de carácter institucional, normativo e projectual, junto 

dos autores dos projectos de reabilitação, consultando para tal bancos de 

imagens, cartografia, ou realizando o próprio levantamento na visita ao local e 

entrevistas pessoais para aferir das intenções vertidas nos projectos e da 

própria avaliação dos processos de reabilitação. 

   

Organização do trabalho 

 

A estrutura do trabalho organiza-se em duas partes para além da introdução. 

Na parte I pretendemos introduzir noções que concorrem para a caracterização 

dos edifícios que abordamos na parte II, nomeadamente situando a evolução 

dos conceitos patrimoniais e referenciando autores e noções que integram hoje 

a prática de reabilitação em arquitectura.  

No mesmo sentido debruçámo-nos sobre o conceito de museu e a evolução da 

instituição reportando-nos a casos específicos que materializam novas 

abordagens ao programa e à museografia.  

Fomos ainda sintetizar a evolução do edifício industrial e aferir da sua 

importância no entendimento da arquitectura justificando porque deve este 

património em específico ser valorizado devidamente.  
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Numa segunda parte, antes de abordar os casos de estudo, inserimos 

questões que considerámos pertinentes cruzar com as anteriores, e que se 

relacionam com a prática projectual e a capacidade do edifício se alterar, 

correspondendo à necessidade constante de uma adaptação ou integração de 

novos programas.  

À luz destes conteúdos apresentamos os casos de estudo, e a sua 

caracterização nos seus aspectos mais relevantes, analisando factores 

históricos e outros e caracterizando-os face ao exposto. 

Como conclusão tentamos responder às questões iniciais e salientar o que de 

mais relevante em termos de prática de reabilitação encontramos nestes 

edifícios, sintetizando ideias que nos parecem pertinentes na hora de intervir 

em património industrial em resposta a um programa específico como é 

requerido pela instituição museal.    

 

Estudo desenvolvidos 

 

Para além da legislação que será abordada em capítulos seguintes, damos 

referência a alguns trabalhos que têm sido publicados, ou estudos e 

conferências que tem tido lugar sobre a temática do Património Industrial, e da 

Museologia.  

Em Portugal, podemos destacar depois do I Encontro Nacional sobre o 

Património Industrial, realizado em 1986, em Coimbra, e o colóquio de 

museologia industrial sob o tema da “Reconversão e Musealização de Espaços 

Industriais”, organizada pelo Museu da Indústria do Porto, em 2002, o 1º 

Congresso sobre o Património Indústrial, realizado em Vila do Conde, em Maio 

de 2010, com particular incidência para casos nacionais e do país vizinho, e o 

HERITAGE   2010 - 2ndInternationalConference on Heritage and Sustainable 

Development, realizado em Junho de 2010, em Évora, com um âmbito mais 

internacional, e não apenas direcionado para o património industrial.  
 

http://www.heritage2010.greenlines-institute.org/home.html
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Algumas obras foram fundamentais para a aprendizagem e para a condução 

do trabalho, aferindo diversos conteúdos e perspectivas que se vieram a 

reorganizar, permitindo adquirir uma visão mais alargada do tema. Os trabalhos 

de Helena Barranha foram neste sentido úteis, pela informação já 

sistematizada pela autora, obtida, directamente dos intervinientes no processo 

de reabilitação, complementando a informação recolhida. A tese de 

doutouramento de Aguiar foi importante para estabelecer uma cronologia, 

como base de entendimento, da evolução na protecção do património, assim 

como a de Afonso, no âmbito da museologia. 

Pedro Belo Ravara, na sua tese relativa ao edifício em betão nos EUA, vem 

contribuir para o entendimento do edifício industrial e para as vantagens e 

lógicas que podem fazer dele um bom objecto de reabilitação. Pedro Gaspar, é 

ainda uma referência útil para a consideração de uma noção de flexibilidade, 

cujo entendimento é uma mais-valia para a conservação dos edifícios, dos 

valores e para o trabalho do arquitecto em reabilitação. 
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Parte I 

Do Património, do Museu e do Edifício Industrial: entendimento de 

Conceitos e Princípios para a Intervenção Patrimonial 

 

Definição de Património 

 

Ao património podemos atribuir o significado de legado, herança que nos é 

transmitida, como um bem. Mas nem tudo o que herdamos passa para o futuro. 

Algumas destas manifestações perdem funcionalidade e significado ou 

contexto que lhes permitia continuar a ter uma existência originária e são 

destruídas. Outras são preservadas. O significado de património muda 

consoante os tempos, e com eles mudam os critérios que nos permitem incluir 

os bens e saberes nesse conjunto, ou excluí-los. Esses critérios sempre 

estiveram presentes na actividade humana de coleccionar, ou de ocupar de 

novo um determinado edifício. Como refere Sérgio Lira (LIRA:1998), o museu 

funciona como um “repositório de objectos que merecem salvaguarda”, e já as 

formas antecedentes de coleccionismo pressupunham alguma selecção. Tal 

como no museu veremos que a protecção e conservação dos edifícios e dos 

objectos no museu, vão estar relacionadas e evoluir a par. 

 

Assim podemos considerar o edifício conservado como o repositório das 

actividades e saberes humanos, cuja valorização mereceu salvaguarda. No 

património cabem todas as manifestações humanas e naturais a que a 

Humanidade, não só atribui valor mas pretende preservar e legar paras as 

próximas gerações. O conceito clássico de “(…)património refere-se ao legado 

que herdamos do passado e que transmitimos a gerações futuras”. 

(SILVA:2010) Esse legado no entanto não é isento de critério e revela-nos, 

também pelo modo como foi conservado, restaurado, adaptado, apropriado 

pelas sucessivas sociedades, o que elas próprias pensavam e valorizavam ao 

tempo, do que lhes fora legado. 



21 
 

Como refere Marcelo Martín (MARTIN: 2001:27-28) “ El patrimonio cultural es 

la síntesis simbólica de los valores identitarios de una sociedad que los 

reconoce como propios. El patrimonio contituye un documento excepcional de 

nuestra memória histórica y, por ende, clave en la capacidad de construcción 

de nuestra cultura, en la medida que nos posibilita verificar acumuladamente 

las actitudes, comportamientos y valores inplícitos o adjudicados de la 

producción cultural a través del tiempo”  

Nesse reconhecimento está também a noção de posse. Os depositários (em 

cada presente) seleccionam, preservam, e utilizam. A posse, e transmissão dos 

sucessivos ‘objectos’ revelam a atribuição de valor intrinseco ao património 

para os que o seleccionam, sempre segundo critérios e exigências dos tempos.  

Se há uma continuidade no conjunto dos objectos que persiste, haverá mais do 

que um critério. De facto como registou Roders (2007), a capacidade do 

património congregar um alargado conjunto de valores, e a sua manutenção, 

foram essenciais para se instituir o seu conceito.8   

Estes somam-se entre históricos, artísticos ou estéticos, sociais, de idade, 

científicos, económicos, ecológicos, políticos. Como veremos, não foram 

reconhecidos de forma imediata, e coexistindo por vezes, serão em cada 

período histórico uns preteridos em relação aos outros, e eventualmente uns 

prejudiciais de outros9.  

O património poderá definir-se também como consequência de actos de 

selecção, e acção sobre o passado, de valoração, moldado por indivíduos e 

sociedades, que exerceram um juízo de valor segundo as suas aspirações e 

ideias. O património é o resultado dos actos de seleccionar ‘os objectos’ onde 

se reconheceu mais valor, e que representavam melhor os valores da 

sociedade, que melhor a caracterizavam.  

 
                                                             
8 Vasco Rato identifica e divide os valores presentes no edifício em três categorias: emocionais (artísticos 
e estéticos), históricos (símbolo, indentidade, tecnológicos, sociais, económicos, políticos e religiosos) e 
de uso actual (sociais, económicos, políticos, e religiosos) 
9 Como é fácil de entender ao priveligiar-mos o valor de idade, iremos efectuar menos alterações num 
projecto de reabilitação e condicionamos o uso de determinado imovél, ou podemos pelo contrário alterar 
determinados revestimentos que por não terem qualidade artística, ou raridade para deixarem de ser 
substituídos por um outro revestimento mais adequado ao novo uso do edifício.    
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Evolução dos valores patrimoniais 

 

Até ao coleccionismo de Roma a atitude vigente baseava-se fundamentalmente 

numa valorização das matérias-primas (valor material), ou na valorização 

simbólica dos despojos de guerra, ou ainda como forma de apreensão artística, 

ou de ‘apropriação’ (valorização simbólica e artística), como refere Choay 

(2006:29). A partir daí foi introduzido um valor de memória ao coleccionismo, 

que se reportava à civilização helenistica, valorizando as suas manifestações 

artísticas, mas com uma proximidade temporal que não permitia um que esta 

atitude fosse plena de significado. 

Posteriormente com o fim do império romano, os edifícios romanos e outros 

artefactos são ocupados, destruídos, reaproveitados, num aproveitamento 

sobretudo económico e material, e ao mesmo tempo que há uma reposição dos 

signos, integrando-os numa imagética medieval, mas não os conservando 

enquanto modelos da Antiguidade Clássica. Esta revalorização vai dar-se no 

Quatrocento, com a redescoberta dos textos da Antiguidade, em conjugação 

com a descoberta de edifícios de Roma.10 

É aí que Choay situa o nascimento do monumento histórico (valor histórico), 

uma vez que o distanciamento temporal permite agora ao Homem do 

Renascimento o reconhecimento dessas fontes como extemporâneas, tentando 

reintroduzi-las. Este conceito é no entanto restrito às produções arquitectónicas 

da Antiguidade, sem valorização das realizações da Idade Média11. A 

abrangência a todo o legado do passado chega com a bula de 28 de Abril de 

1462, mandada editar por Pio II, em defesa de todos os vestigíos antigos (do 

passado)12 

 
                                                             
10 É com os textos de Petrarca e a sua distinção entre a produção do passado (historiae antiquae) e do 
presente (historiae novae) que se iniciam os movimentos de descoberta da arquitectura da Antiguidade no 
entorno de Roma, e que progressivamente dão origem aos movimentos denominados “Tours” a Itália, que 
no séc. XVIII se estenderão a outros continentes (RODERS:2007:85). 
11 Como refere Choay: “O monumento histórico não pode ser senão antigo, a arte não pode ser senão 
antiga ou contemporânea”. (CHOAY:2006:44) 
12 Com ela se “(…)proíbe demolir, destruir, danificar ou transformar em cal(…)” todo o edifício ou vestígio 
de edifício Antigo. (Id: ib:53). 
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É com os séculos XVI e XVII que o legado do passado é efectivamente 

promovido a monumento histórico fruto de uma nova mobilidade da elite 

europeia, na senda da interpretação e esclarecimento dos textos clássicos, 

desloca-se tanto às províncias do império romana como à capital, para 

observar e produzir iconografia que os ilustrassem, bem como para estudar e 

iniciar campanhas de escavações arquelógicas desses mesmo edifícios – 

Herculano (1713), Paesto (1746) e Pompeia (1748). Esta procura pelas fontes 

antigas traz consigo uma valorização de todos os estilos do passado, e assim 

uma valorização das suas arquitecturas. Daí decorre um período de 

ecletismos,13 e um culto pelos monumentos, primeiro como referências a uma 

civilização antiga que era valorizada (sendo  a arquitectura ilustrada com mais 

ou menos fantasia, em compilações tipo livro de viagens) e depois como 

modelo para a produção arquitectónica14 (valor histórico, artístico, 

testemunhal). 

 fig.1 – Vista de Roma (1792), por Isidro Velázquez. 

As viagens revelavam-se um método eficaz de obtenção de informação uma 

vez que as medições e escavações feitas pelos próprios arquitectos lhes 

permitiam o levantamento rigoroso das medidas e proporções da antiguidade e 

ao mesmo tempo apreender uma progressão histórica, e proceder a uma 

comparação entre a sociedade actual e as antecedentes, bem como a 

valorização da sua arquitecura como depositária das vivências e da 

organização social. 

Esse recuo às origens das sociedades, vai concorrer para o crescente 

interesse na arquitectura e na história nacional de diversos países europeus, 

quer na procura de exemplares greco-romanos locais, quer pela investigação e 

                                                             
13 “And so the landscape of Britain came to be dotted with buildings that were (…) not only examples of 
eclectic taste but also tokens, illustrations, souvenirs of travel.” (KAUFMAN: 1989:80). 
14 Nos livros de viagem eram introduzidos os monumentos, não como protagonistas, mas como 
caracterizadores de um ambiente local. A descrição dos lugares e do pitoresco eram a tónica dominante a 
par do registo de modelos. (Id, ibid, pp. 76-79) 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=lostonsite.wordpress.com&url=http://lostonsite.files.wordpress.com/2009/09/11-isidro-velazquez-roma-1792.jpg&sref=http://lostonsite.wordpress.com/2009/09/19/cuando-la-arquitectura-se-dibuja/�
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caracterização de uma tradição cristã própria, reafirmando ao mesmo tempo 

uma identidade nacional e iniciando um sentido de valorização do património. 

 Fig. 2 Gravura de Giovanni Battista Piranesi. Capitéis romanos, 
ordem dórica. Comparação com os exemplars gregos. (Julien-
David Le Roy’s Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce 
(1758): Plate 20 of Della magnificenza ed architettura de’ romani, 
1761 
 
 
 

.  

           

Fig. 3 Museu de Pérgamo, Berlim. Fig. 4 Acrópole de Bergama (Pérgamo), Turquia. Fig. 5 Vista do 
Parthenon, Atenas (1758), Julien-David Le Roy.  

A reprodução e difusão dos edifícios antigos vão introduzir uma mudança de 

atitude que caracterizará um novo período da história europeia, e que é 

essencial para chegarmos ao conceito de monumento histórico: uma 

concepção nova do tempo, que passa a ser linear. Esta progressão temporal 

nova vai tentar construir uma genealogia em que o monumento se insere numa 

linha temporal, e é importante enquanto referencial ou elo de ligação neste 

novo sistema. Esta ânsia impulsiona o movimento coleccionista e faz com que 

a arte em geral adquira um novo estatuto de repositório de formas, de 

linguagens, de códigos do passado. A sua conservação e colecção importam 

assim para o estabelecimento da progressão da humanidade e das suas 

realizações. Esta inovação vai ter também repercursões no modo expositivo 

dos artefactos. 

A valorização artística que era relativizada, ao eleger-se apenas um estilo 

determinado – antiguidade clássica – é equiparada agora à valorização 

histórica. No fundo é a familiaridade e o contacto com a informação, que induz 

à associação de ideias – adoção do método comparativo, baseado nas 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Pergamon_Museum_Berlin_p1.jpg�
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diferenças, donde derivam o sublime e o pitoresco – que permitem ordenar, 

escalonar e efectivar uma observação e registo da evolução humanas.15 

A aplicação de um método comparativo novo, bem como a importância da 

presença do objecto original, como insubstituível, portador de rigor e 

veracidade – face a ilustrações que podiam ser fantasiosas, inexactas ou 

adulteradas – inicia uma tomada de consciência da importância da colecção 

como congregação de artefactos originais e conduz a um movimento de 

criação dos primeiros museus de arte e de ciências naturais. 

Fig. 6 Museu de História Natural, South Kensington, Londres. Plan of 
Francis Fowke’s winning design for South Kensington museums 
competition 
 
 

 

 

Choay aponta a origem da conservação dos monumentos históricos ao período 

entre 1790-95, durante o qual as comissões revolucionárias francesas, vão 

produzir, no contexto da revolução, legislação que em definitivo vai eleger o 

património construído como valor maior. (em contraponto à iconografia, 

portadora de menor veracidade), com repercussão efectiva na sua defesa. 

Estabelece-se, pela primeira vez, a valorização do património de modo 

transversal, com a proteção de artefactos de qualquer período de produção16 

(reforçando o seu valor histórico, e afectivo). A Revolução em França vai fazer 

como que o monumento seja dotado de um valor nacional, a ‘base’ do conceito 

de património, no sentido de pertença a um grupo de cidadãos de uma nação, 

que podemos referir como identitário.17  

                                                             
15 “ Sem nunca ter ido ao Egipto, a simples familiaridade com os objectos do seu gabinete faz com que 
rectifique espontanamente os erros”. (CHOAY:2006:71) 
16 Choay refere a como objecto de valorização e protecção as “(…)antiguidades nacionais, as 
antiguidades greco-romanas e, sobretudo, uma herança arquitectónica moderna, por vezes até 
contemporânea”.Com a constituição da Comissão dos Monumentos, vão-se inventariar e classificar os 
bens confiscados ao clero, coroa e emigrantes como móveis ou imóveis, ao que subjaz uma intenção de 
protecção desse património e uma fonte de receita na venda ou reutilização do mesmo. 
17 A evolução na protecção dos monumentos e objectos classificados estagna com a chegada ao poder 
de Napoleão, cuja política sobre o património versa sobre a constituição de museus nacionais e 
internacionais, nos principais territórios ocupados pelo exército francês, alimentados por espólios 
procedentes de pilhagens em território europeu e colonial. 

http://reference.findtarget.com/search/South%20Kensington/
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A consagração do monumento histórico chega com a entrada na era industrial 

e com a consequente reacção a uma mudança social e produtiva, em que o 

ambiente das cidades e as condições de vida e trabalho sofrem uma grande 

mudança. Essa reacção provoca uma recolocação da visão da arte e dos 

monumentos como repositório das tradições e estilos de vida anteriores. Um 

valor simbólico que, no período romântico, se soma ao nacional, estético e 

histórico. 

 “O olhar do antiquário construía do monumento uma imagem independente e 

tão analítica quanto possível. O olhar do artista romântico inscreve o 

monumento numa encenação sintética que o dota de um valor pictórico 

suplementar, sem relação com a sua qualidade estética própria.” 

(CHOAY:2006:116). 

Tal vai suceder também com a conservação dos edifícios, em que uma visão 

fantasiosa vai contrapor-se a representação científica e rigorosa, mas muitas 

vezes vai também socorrer-se desta para formalizar os ideiais românticos e 

nacionalistas. 

 Fig. 7 Vista do arco de Tito, Roma. 1756-57. Giovanni Battista 
Piranesi. 

 

 

 

Esta oposição entre um novo e um velho mundo vai conduzir a uma tomada de 

posição e ao surgimento de individualidades e movimentos defensores de uma 

e outra partes. O surgimento do pitoresco encontra aqui origem para o seu 

desenvolvimento, conotando-se com o revivalismo e interesse pela arquitectura 

medieval, gostos que se vão estenderão até à actualidade em muitos países da 

europa, e com a globalização um pouco por todo o mundo. 

Esta atenção às origens, à valoração da sociedade pré-industrial, não vai só 

conduzir ao revivalismo. Emerge, inicialmente em França e Inglaterra onde o 

impacto da industrialização se fez sentir primeiro e de forma mais pronunciada, 
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uma precupação crescente para com o sentido de originalidade e autenticidade 

material e formal dos monumentos.  

Fig. 8 Italian Village, 1845. JohnRuskin. 

Ruskin18 defende a arquitectura como garante de uma identidade, onde inclui a 

arquitectura doméstica que pela primeira vez é referida a par da arquitectura 

monumental, já que este se debruça sobre as dimensões sociais de vida e 

trabalho e da produção, deficitárias na com a passagem à modernidade. Esta 

crítica à sociedade industrializada vai levar também que o olhar dos 

pensadores atente às demais culturas, com que o mundo europeu se deparou, 

valorizando a sua relação com a arquitectura e os processos de trabalho. 

Introduz-se então uma dimensão universal na protecção dos monumentos e do 

património construído. 

Vai-se, assim, introduzir a questão dos monumentos como legado para as 

gerações futuras (questão fundamental e que hoje, por todas as problemáticas 

relacionadas com a sustentabilidade importa considerar nas intervenções 

patrimoniais) condenando o restauro por poder mascarar a verdade material, 

introduzindo ao mesmo tempo o conceito de autenticidade.   

(CHOAY:2006:133)19  

Identidade e autenticidade 

 

                                                             
18 Outro conceito introduzido pelos movimento pró conservação protagonizado por Ruskin e Morris, como 
sejam o da patina e a intervenção mínima que posteriormente serão actualizados e aplicados nos 
princípios da reabilitação contemporânea. 
19 A autora refere esta posição, como restauro do ”valor histórico, mas não da sua historicidade” uma vez 
que Ruskin defendia a manutenção da imagem original ainda que para isso se recorresse a um restauro 
estrutural. 

http://1.bp.blogspot.com/__DjtVhnJAqs/S7xO6w1zXOI/AAAAAAAAB84/ZvmZjn98mNA/s1600/John_Ruskin_Italian_Village_.JPG�
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Se os valores são variáveis há por outro lado uma constante que podemos 

identificar no conceito de património. Na transmissão do património está a 

prévia identificação das gerações passadas a que nos ancoramos, e a partir 

das quais construímos a nova identidade. Tal como fazemos com a 

aprendizagem e construção de novos idiomas, fazêmo-lo com a história ou com 

o património. Sinteticamente podemos então observar que “o elemento 

determinante que define o conceito de património é a sua  capacidade de 

representar simbolicamente uma identidade”. (SILVA:2010) 

Mas esta identidade apenas o é por comum acordo de um conjunto de pessoas 

num determinado momento espacio-temporal20. Como refere Bauman (2006), 

estamos perante uma questão de consenso: 

“One becomes aware that ‘belonging’ and ‘identity’ are not cut in rock, that they 

are not secured by a lifelong guarantee, that they are eminently negotiable and 

revocable; and that one’s own decision, the steps one takes, the way one acts –

and the determination to stick by all that – are critical factors of both”. 

Ou seja, a identidade é mutável, não é universal e não é fixa. É obtida à luz da 

interpretação presente onde cabem muitas identidades distintas (Ashworth: 

2008)21. A sociedade ocidental contemporânea, chamada do hiper-texto 

(ASCHER :2004), caracteriza-se pela sua diversidade e infinidade de relações 

em rede e identidades em constante mutação. O processo de identificação 

pressupõe assim uma partilha e uma confrontação com o outro.  

Fig. 9 Alçado principal de uma casa portuguesa. Silva Júnior. 
                                                             
20 O consenso da relativa importância dos valores presentes no Património Imóvel está na base da 
classificação, que presentemente subdivide nas categorias de Imóvel de Valor Conselhio, Interesse 
Público, Monumento Nacional ou Patrimonio Cultural da Humanidade, com a inclusão dos conjuntos e 
sítios além dos monumentos isolados 
21 Define a identidade como um processo contraditório e individual, em que esta se estabelece por 
divergência e por semelhança, identidade individual e colectiva. Podemos reportar de forma generalizada 
a questão para o património quando na tentativa de fazer a diferença, se copiam modelos, ou mesmo 
para o caso dos museus, na criação de uma imagem de sucesso.  
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Apenas nos identificamos na confrontação com o outro, com um ‘objecto’. 

Apenas nos identificamos estabelecendo um referencial de 

comparação/distinção que baseamos em nós próprios – na experiência e 

conhecimento. É também nessa confrontação que formamos e desenvolvemos 

a nossa identidade. 

Como refere Cerveira Pinto, a «identidade» está sempre em transformação e 

construção, teremos imperiosamente que deixar em aberto a possibilidade de 

que o próprio património se modifique, se transforme, se adapte e 

valorize”.(CERVEIRA PINTO), conquanto pertence ao quotidiano presente. 

Compete-nos, no presente constantemente redefinir o que entende-mos por 

património, e não aceitar passivamente esse legado. Devemos descobri-lo para 

o reiventar e tornarmo-lo nosso, apropriá-lo, refuncionalizá-lo.  

Para isso devemos ter as bases sólidas do conhecimento da história. Devemos 

conhecer o património e saber diferenciar as suas várias interpretações, saber 

reconhecê-lo, bem como aos seus valores, para podermos identificar e 

identificar-nos com o mesmo. Toda a ‘construção patrimonial’ é uma 

representação simbólica de uma dada versão da identidade, de uma identidade 

que vai sendo “construída”  pelo presente que a recebe. 
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Associada à identidade, encontramos a ideia de autenticidade. Sem 

autenticidade a nossa identificação é vazia, enganosa, inconsistente. Como 

refere José Aguilera (AGUILERA:2001:103-110): ”o monumento será autêntico 

se realmente possuir os valores que lhe estão sendo atribuídos” – portanto que 

lhe são identificados. E como bem refere este processo é (deve ser) feito 

quando se elegem, classificam os bens, quando se inserem numa qualquer 

categoria que lhes assegure protecção, mas também no momento de intervir 

no património – no processo de reabilitação. Este processo, como acto de 

preservação da autenticidade e veiculação da identidade, de modo verdadeira, 

é no entanto muitas vezes uma reivenção, deliberada fantasia, 

propositadamente transformadora de consciências. 

A autenticidade não pressupõe uma preservação estéril ou indelével do 

monumento, uma vez que, também a identidade, como já vimos, muda. 

Pressupõe antes o reconhecimento de que o património, em concreto, 

materialmente, evoluiu e que a abertura à continuidade desse processo é um 

dever de todos os actores presentes nos processos de reabilitação. A 

flexibilidade com que devemos trabalhar os bens patrimoniais, deve ao mesmo 

tempo permitir que estes possam encontrar o seu lugar, desempenhar a sua 

função, ter um papel activo e integrado no presente.  

Ao mesmo tempo a sociedade plural, de aceitação e desejo de conhecer a 

diferença produz em sentido contrário uma homegenização de valores, gostos, 

conteúdos. Por seu lado tende-se a uma uniformização das identidades, mas 

ao mesmo tempo incita-se à procura da diferença. Esta uniformização foi 

sentida em várias épocas, integrante das várias globalizações, e natural 

evolução do gosto. Na actualidade podemos associar a redescoberta dos 

centros urbanos, por estratos sociais diferenciados, ou o turismo orientado para 

as massas, inseridos em lógicas de consumo, como factores que influenciam a 

construção das identidades, e a intervenção nos bens culturais, em geral, e na 

intervenção patrimonial, em particular.   

A uniformização poderá gerar esvaziamento de códigos visuais, um 

empobrecimento do património, ao conservar-se e restaurar-se segundo 
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determinado ‘estilo’, consolidando referências formadoras de gosto limitadas, e 

cuja procura perpetuará a exclusão do restante património.  

Esta procura poderá explicar-se pela necessidade que, sobretudo as 

sociedades ocidentalizadas, demonstram de, nos momentos em que se 

questionam, em que a multiplicidade de identidades, se confrontam, e, em 

várias frentes (ecológicas, sociais, económicas), se voltarem para o passado 

como referencial estável, para daí refazer o seu rumo. 

Como Elsa Peralta refere, ao ”fantasma da ruptura e da desordem provocado 

pela ausência de valores simbólicos e de identificação, a sociedade reclama, 

numa explosão de nostalgia, a recuperação do passado. No contexto desta 

corrente social nostálgica, o património surge como uma forma de recuperação 

especialmente eficaz” (SILVA:2010). Bauman coloca a questão exactamente 

ao contrário: 

 

“You tend to notice things and put them into the focus of your scrutiny and contemplation only 

when they vanish, go bust, start to behave oddly or otherwise let you down”. (BAUMAN:2006). 

 

É então nos momentos de crise, de mudança, enquanto interrogação sobre 

imprevisibilidade do futuro, que os valores do património são mais destacados 

e se olha para o passado como um garante de estabilidade e referencial para a 

evolução. Mas por outro lado nos assinala valores, referenciais em perda – que 

derivam em medidas e movimentos de reativas com vista à sua protecção.  

Tal sucedeu nos períodos das revoluções sociais Inglesa e Francesa, com a 

Revolução Industrial, e presentemente com a Globalização, que transmuta 

museu e património. 
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Protagonistas e seu entendimento patrimonial 

 

Antes de Riegl o património abarcava apenas os monumentos históricos e 

artísticos, tanto escritos como edificados, como refere Ferreira de Almeida. 

Hoje deparamo-nos com a posição inversa de uma profusão de objectos que 

integram as múltiplas categorias de bens ou conhecimentos patrimonializáveis, 

que o autor refere como “Complexo de Arca de Noé”. 

De facto se nos reportarmos à antiguidade deparamo-nos com uma acepção 

de bem patrimonial (ainda que o termo não tivesse sido identificado), quando 

nos referíamos a um objecto detido por um indivíduo concreto ou abstracto (o 

Estado). Era assim um conceito jurídico e individual que previlegiava a 

sucessão e a multiplicação de bens. O património dever-se-ia multiplicar 

significando maior poder. 

Com a revolução Francesa, esse mesmo poder individual exclusivo é recusado 

como modelo. Por um lado, inicia-se um período de destruição e 

reconfiguração do mesmo, enquanto recusa da representação do antigo 

regime. Por outro, inicia-se um “programa” de nacionalização que ao mesmo 

tempo, o protegia e vendia, mas contruía uma nova identidade nacional. 

Este sentido vai ser mais tarde retomado, no séc. XIX, numa Europa que 

procura estabelecer os seus limites e encontrar a sua identidade num mundo 

que a todo o momento se expande e obriga a uma introspecção e 

“reconhecimento” social mediante as outras culturas. O período romântico de 

negação dessa globalização mediada pela industrialização vai agudizar a 

retoma dos valores nacionais, antigos, do passado, numa confrontação 

clássica entre conservadorismo e liberalismo. Curiosamente o património serve 

ambas as partes.  

Fig. 10 Salão literário em 1834. J. P. A., 1838.  
Fig.11  Abbeville, 1868. JohnRuskin. 
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A atitude de olhar para cada país e alimentar a cultura nacional é 

simultaneamente um estímulo ao conhecimento desse mesmo património, à 

sua utilização na educação da população, na fruição como comportamento 

civilizador, ou na ascenção de uma burguesia inclinada ao conhecimento e 

divulgação das artes e ciências, em clubes, salões, tertúlias e museus. 

John Ruskin vai intervir neste debate da arquitectura com o seu livro “Sete 

lâmpâdas da arquitectura”, apresentando as sete ideias que deveriam presidir à 

pressecução de uma boa arquitectura, e ao estabelecimento de uma reacção 

face à evolução do mundo industrializado burguês, com o fim de “detener el 

proceso de destrución, y de costrucción, sin sentido” deste novo mundo. Assim 

inserida num raciocínio que aborda as questões sociais e laborais, Ruskin 

critica o restauro e a destruição da arquitectura como um mal na medida em 

que constitui uma “ruptura do tempo histórico”(SÒLA-MORALES:2003:92), pelo 

que se constituiu como acérrimo defensor dos monumentos. Inclui, dentro da 

sua definição de património, a arquitectura doméstica, reportando-o a uma 

dimensão social, como repositórios da memória colectiva, numa nova 

dimensão que se acresce ao conceito patrimonial, que Choay denomina de 

‘memorial’. 

   Fig. 12 e 13 

Compositions in 

masonry and iron, from 

E. E. Viollet-le-Duc, M. 

Entretiens sur 

l”Architecture (Paris, 

1863) 

  

 

 

A atitude de França é dominada por uma centralização dos poderes consultivos 

na Comissão dos Monumentos e por uma doutrina que, efectivamente, 

priveligia o restauro face à conservação22, tendo como protagonista Viollet-le-

                                                             
22 Muito embora aplique termos semelhantes, pois estes não se encontravam definidos à época. 
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Duc. O seu restauro, dito estilístico, assenta na recuperação das formas 

perdidas (das quais já não existe informação), inacabadas ou que se 

encontram muito degradas, de modo a restabelecer o seu edifício, dentro da 

unidade lógica da construção gótica, de modo coerente com a sua estrutura e 

com os conhecimentos previamente adquiridos. Para isso faz-se socorrer dos 

mais avançados e exaustivos métodos de levantamento e registo das 

preexistências, como a fotografia e o levantamento in situ. A pretensão de 

alcançar um todo coerente levou facilmente a que se adulterasse o edifício. 

Adicionando mais elementos aos existentes, ou subtraindo elementos que se 

julgassem desfasados e não coerentes, de acordo com a lógica, abstracta, 

gótica. A atitude de completamento, de aperfeiçoamento, de restabelecimento 

de todo o esplendor dos edifícios vem falsear muitos dos conteúdos inerentes 

aos objectos de restauro. Vem produzir novos objectos e fazer com que se 

percam os antigos. Esta lógica de completamento em estilo, foi muito difundida, 

e apreciada por ter provocado uma renovação das construções. No entanto 

este posicionamento, e as campanhas então levadas a cabo por VLD, tiveram 

o mérito de ter resgatado muitos monumentos, evitando maiores perda 

materiais, e de valores.23 Este posicionamento face à conservação, 

priveligiando o restauro veio reafirmar como nunca o valor nacional do 

património, contribuindo para a modelação de uma identidade. 

O seu trabalho tem repercursões nas intervenções patrimoniais em Portugal, 

nos finais do séc. XIX, onde se iniciam muitas campanhas de restauro, sob a 

influência das suas prácticas, que se revelam adjuvantes na afirmação de 

nacionalismos24, e verificam a alteração consciente do objecto de restauro25. 

                                                             
23 No exemplo apontado por Jukka Jokileto do restauro de Catedral de S. Marcos de Veneza, coordenado 
inicialmente por Battista Meduna, vemos surgir uma distinção clara entre restauro e conservação. O 
destaque do edifício enquanto documento, expressão de vários tempos do edifício, e de construção da 
cidade, é privilegiado pelo conde Zorzi quando a ela se refere utilizando a expressão “museu de 
arquitectura” mais do que um monumento. Podemos aqui fazer o paralelo com Riegl quando este 
distingue o monumento do monumento histórico. O tratamento era portanto diferenciado quando se 
reconheciam valores documentais, arqueológicos a mais dos valores estéticos, que ao contrário dos 
primeiros existiam sempre. Não havendo este potencial arqueológico reconhecido o restauro era na 
generalidade mais pacífico e estava associado a alguma perda e/ou introdução de elementos que 
poderiam ser influenciados por uma tendência momentânea ou particular, própria de quem o conduzisse. 
Como critério para se escolher entre uma atitude ou outra aponta-se o interesse arqueológico, ou seja a 
capacidade testemunhal particular desse objecto e o seu valor de antiguidade. 
24 Na procura da “raça portuguesa”. (TOMÉ:2002:27). 
25 A Comissão dos Monumentos queixa-se na pessoa de Luciano Cordeiro, da falta de critério e das 
alterações românticas provocadas pelos restauros no Mosteiro dos Jerónimos, referindo que “(…) se 
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Fig. 14,15 e 16 – Restauro dos monumentos nacionais: Paço dos Duques em Bragança (depois e antes 
da reconstrução) e Castelo de Leiria (reconstrução inacabada da Alcáçova). 

 

 Surge mais tarde, em Itália26, uma nova corrente que contribui para o 

entendimento do conceito de património e para a práctica da 

conservação/restauro, que conta com Camilo Boito, como protagonista. 

Congrega-se então, num mesmo discurso os conceitos de autenticidade, patina 

e estratificação temporal – reconhecimento e valorização das várias 

intervenções que afectam os edifícios, não contrapondo uma práctica a outra, 

mas inserindo-a numa abordagem onde ambas teriam lugar.  

Fig. 17 Porta de Ticenese. Restaro segundo premissas de Boito. 

 

 

 

 

A inovação de Boito prende-se com uma valorização das várias épocas 

presentes no edifício27, bem como uma conduta de actuação distinta face aos 

diversos estilos arquitectónicos, não negando nem elegendo nenhuma época 

                                                                                                                                                                                   
tornara impossível corrigir todos os erros que o romantismo acumulara no infeliz 
monumento(…)”.(FRANÇA:1966:74) 
26 O seu atraso em relação à industrialização fez com que apenas na viragem para o XIX se iniciasse, um 
pouco por todo o país, uma política de abertura de novos eixos e alargamento de outros elementos 
existentes e a perda de parte do seu tecido urbano, com vista à melhoria das condições de salubridade e 
circulação. Surgem assim reacções no sentido da protecção e atenção ao que se estaria a destruir. A 
influência de Ruskin é patente quando se dá a formação de alguns grupos destinados a proteger os 
edifícios antigos, na maioria igrejas (refira-se o exemplo Sienna conservada com fundos organizados no 
estrangeiro) e lutando contra a demolição do tecido histórico das cidades tal como acontecera na 
Inglaterra alguns anos antes. 
27Quando se refere aos monumentos arquitectónicos como documentos cuja originalidade deve a todo o 
custo ser preservada, referindo uma moralidade que lembra o discurso de Ruskin. 
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mas atentando à conservação de todo o património28. Podemos antever aqui 

uma atitude semelhante à que nos nossos dias se manifesta quando se 

procede à musealização, à reposição integral ou por fim se projectam novas 

intenções num processo de reabilitação arquitectónica. Boito introduz no 

conceito de património a análise dos valores particulares de cada edifício ao 

ser contra a estrita conservação29.  

Com Riegl o conceito de património estende-se com a noção de valores 

contemporâneos e de memória – como o de ancianidade – tanto maior quanto 

maior a perduração do objecto no tempo (associado ao factor raridade), que 

ainda hoje persiste, e que foi determinante para combater o restauro estilístico.  

Não sendo necessariamente sempre opostos, esta definição e adição de 

conceitos, vão estabelecer a conservação do património como um esquema de 

gestão de valores, relação de compromisso que também ainda hoje é 

estabelecida nos processos de reabilitação patrimonial (AGUIAR:2005). 

Contemporâneo de Riegl, Max Dvorak vai estender o conceito de património a 

todo o edificado independentemente da sua antiguidade, época, ou conotações 

sociais ou políticas, integrando as construções vernaculares, e dando 

importância ao edificado como documento. Encontra-se no seu 

posicionamento, portanto, uma reacção às modificações e reconstruções que 

impliquem a modificação dos tecidos, mas que sendo inevitáveis devem seguir 

os materiais aplicados anteriormente no original, tentando manter o aspecto 

visual pouco alterado e as formas incompletas (MIGUEL; MOZO:2007). As 

suas posições parecem, no entanto, integrar uma atitude de conservação algo 

pitoresca, quando refere a manutenção de vegetação, alegando o 

embelezamento da arquitectura. 

Com Camillo Sitte, Choay situa o momento ‘historicista’ do património, com 

propostas de análise da arquitecura de excepção, dos monumentos, e do seu 

                                                             
28 Boito defenda uma intervenção distinta na presença de edifícios de distintas épocas. Para os edifícios 
da Antiguidade propunha um restauro arquelógico, para os edifícios Góticos, um restauro pitoresco, e 
para os edifícios Clássicos e Barrocos um restauro arquitectónico.    
29 No ponto cinco da carta de restauro de 1883 de Boito, refere-se que o próprio método gradual de 
conservação e reconhecimento da temporalidade monumental deve ser crítico, de modo poder 
estabelecer-se um critério de escolha entre as várias componentes do edifico, se algumas destas 
diminuírem a percepção de outras e, assim, a leitura da historicidade do conjunto. 
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entorno, dos espaços públicos, como contributos e parte integrante de um 

crescimento sustentável da cidade moderna, não recriando modelos de 

urbanidade, baseado nas lógicas intrínsecas à cidade.  

Próximo de Boito encontramos Gustavo Giovannoni que vem chamar a atenção 

para o uso dos edifícios como factor de preservação material e entendia o 

monumento e o património urbano enquanto documentos. Sugeria, no entanto, 

uma dualidade de critérios de intervenção conforme nos deparássemos com 

um edifício ‘morto’ ou ‘vivo’. Relativamente ao primeiro defendia a preservação 

da forma e do carácter pitoresco, alegando a sua total preservação, não 

sustentando um novo uso, ou uma utilização regular. No segundo caso, do 

edifício ‘vivo’, considerava já possibilidade de este ser adequado a um novo 

uso ou à musealização, e ser sujeito a alterações desde que concorrentes para 

a manutenção do seu tipo, forma, e tecidos originais.  

 

     Fig. 18  A ponte Scaligero de 

Castelvecchio, Verona. Restaurada por anastilose, 

segundo Giovannoni (1949-51). 

 

 

 

Como refere Aguiar, com Giovannoni o conceito de património amplia-se 

incluindo as produções humanas das ciências e da técnica, além da arte, e a 

cidade como documento colectivo, soma dos monumentos, arquitectura menor 

e ambiente urbano30. A riqueza dos centros urbanos antigos é por ele 

destacada e integrada na cidade contemporânea, potenciadora da diversidade, 

pela sua escala e pela riqueza morfológica.  

 

                                                             
30 Choay apelida este momento, de alargamento do conceito de património, de integrador. 
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Documentos patrimoniais 

 

A evolução dos conceitos patrimoniais pode também ser entendida através de 

documentação, produzida mais abundantemente no séc. XX, que aqui 

analisamos, e que impreterivelmente vai ter reflexos na museologia, e fazer 

evoluir o conceito de museu. Podemos então analisar alguns documentos que 

trazem novas ideias e novas definições, até chegarmos à actualidade. 

O primeiro documento, produzido elaborado a partir do I Congresso 

Internacional de Arquitectos e Técnicos em Monumentos, em 1931, intitulado 

Carta de Atenas vem trazer aspectos inovadores relativamente ao pensamento 

patrimonial, como sejam a tendência para o abandono das restituições 

integrais, e priveligiar a manutenção dos edifícios, em deterimento do restauro, 

e a sua ocupação como meio de promover a sua conservação.  

O facto de ser o primeiro documento internacional, logo com divulgação ampla, 

confere-lhe também relevância na inscrição de princípios já mencionados 

pontualmente, como sejam a importância do papel educativo do património e 

divulgação de técnicas de conservação. 

Adverte ainda o documento para uma adequação local das medidas, tendo em 

conta a especificidade de cada objecto, quando refere a preservação de certas 

“particularidades pitorescas”, e a manutenção do tecido original, quando 

defende a identificação dos novos materiais, e a conservação do material 

original no seu local (anastilose). 

Em 1933, a Carta de Atenas do Urbanismo Moderno, elaborada a partir do IV 

Congresso Internacional da Arquitectura Moderna, vem apontar a cidade como 

conjunto patrimonial, com a urgência da salvaguarda de edifícios isolados ou 

conjuntos urbanos, e a necessidade de dotar de habitabilidade os centros 

urbanos. 

A especificidade do património, já reconhecida em 1931, apontando para 

diferentes objectos patrimoniais, e particularidades regionais, encontra eco no 

campo da Museologia, em 1958, durante o Seminário Regional da UNESCO 
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sobre a Função Educativa dos Museus, do Rio de Janeiro. É então proposto 

um caminho com vista à especialização e consciência educativa do museu, 

face a um prévio reconhecimento da especificidade e diversidade dos públicos.  

Assim a exposição, então definida como meio específico do museu, e é alvo de 

diferenciação – desde a sua adequação a um público específico ou mais 

heterogéneo, ou na sua contextualização face a exposições temáticas. Surgem 

ainda algumas preocupações técnicas, no sentido de proporcionar ao museu 

as condições de conforto com vista à melhor integração do público e a sua 

capacidade de interagir com o museu. 

A Carta de Veneza de 196431, vem ampliar a definição de monumento histórico 

– “o monumento histórico engloba, não só as criações arquitectónicas 

isoladamente, mas também os sítios, urbanos ou rurais” 32 – remeter para a 

identificação de valores universais que lhe são subjacentes, que devem ser 

protegidos, e que integram a abordagem patrimonial contemporânea. 

São ainda explicitadas normas de actuação relativas à proteccção da 

envolvente dos monumentos, e das suas várias partes, do reconhecimento das 

várias idades presentes no objecto patrimonial, defendendo a não remoção do 

local ou de constituintes originais, no sentido de não adulterar o objecto de 

conservação. O património estende-se assim a um meio e à validação das 

sucessivas interpretações de que foi alvo, e que dele fazem parte – deixando 

de lado uma idealização estética ou simbólica. A unidade de estilo não é o 

objectivo, pelo que se adverte para o criterioso uso do restauro como técnica 

que deve ter como referência o objecto original, e simultaneamente evidenciar 

a “contemporaneidade” da operação. 

Nos anos 70 do séc. XX são considerados, para serem integrados no conceito 

de património, os artefactos industriais e rurais muito devido à evolução da 

                                                             
31 Também dita Carta Internacional sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios, foi 
elaborada a partir do 2º Congresso de Arquitectos e Técnicos de Monumentos Históricos, na sequência 
do qual foi fundado o ICOMOS, em 1965. Este organismo funciona como consultor da Unesco para a 
integração dos bens culturais na lista lista de Património Mundial da Unesco, desde 1972. 
32 Transcreve-se o artigo 1º: “A noção de monumento histórico engloba a criação arquitectónica isolada, 
bem como o sítio, rural ou urbano, que constitua testemunho de uma civilização particular, de uma 
evolução significativa ou de um acontecimento histórico. Esta noção aplica-se não só às grandes 
criações, mas também às obras modestas do passado qie adquiriram, com a passagem do tempo, um 
significado cultural”.  
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Arqueologia industrial e da Etnologia. Pela primeira vez há uma referência ao 

património como motor de desenvolvimento na Recomendação da Unesco de 

1972, a qual alerta para a deterioração da vida nas cidades e para a 

necessidade de protecção de sítios e paisagens urbanas, uma vez, considera-

se, existe aí um maior risco de perda. Refere-se no mesmo documento, nesse 

sentido, a criação de zonamentos para protecção dos monumentos, ao mesmo 

tempo que refere a criação de parques naturais e sublinha a importância de 

acções pedagógicas junto do público em geral, como meios de proteger, pelo 

conhecimento, o património.  

A maior abrangência patrimonial, e a aquisição de uma dimensão internacional, 

dá-se com a assumpção da necessidade de protecção do património de forma 

generalizada em todos os continentes, referida na convenção para a protecção 

do património mundial, cultural e natural, da Unesco em 197233. No documento 

então elaborado discriminam-se os Monumentos, Conjuntos e Locais de 

Interesse, todos com valor patrimonial cultural34, com a tónica no conhecimento 

histórico, científico, ou estético, da “beleza” ou da “arte” 35 e define-se ainda os 

bens relativos ao património natural, constituindo-se a “ Lista do património 

mundial”. 

Nesse mesmo ano, a Carta (Italiana) do Restauro, elaborada pelo Conselho 

Superior para a Antiguidade e as Belas Artes salienta também o sentido global 

da conservação ao alargar no tempo e espaço o conjunto dos artefactos sobre 

os quais deverá recair a acção patrimonial. No seu artigo 1º refere artefactos 

eruditos, populares, desde a pré-história até à contemporaneidade, e ao 

mesmo tempo considera os conjuntos onde se inserem os monumentos, como 

fundamentais para a definição dos mesmos. 

                                                             
33 “Constatando que 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; Considerando que a degradação ou o desaparecimento de um bem do património cultural e 
natural constitui um empobrecimento efectivo do património de todos os povos do mundo;” retirado de 
http://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf em 11 de Abril de 2010. 
34 Ao mesmo tempo que define também o âmbito do património natural. 
35 Esta definição vai ser retomada pela Convenção de Granada, em1985, que funciona como uma 
referência fundamental na conceptualização patrimonial no seio do Conselho Europeu, e vai estabelecer 
as bases da legislação adoptada nesse mesmo ano em Portugal - Lei 13/85, de 6 de Julho – Lei do 
Património Português. 
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Sendo específica nas suas considerações referentes ao restauro, que aplica à 

arquitectura, definine o restauro como recurso em situações particulares, 

condenando a alteração dos tecidos originais36, na reposição de um estilo ou 

por analogia (mesmo recorrendo a fontes gráficas seguras), advertindo para o 

respeito pelos tipos e tecnologias originais que devem ser conservadas – 

evitando o vulgo fachadismo.  

Ainda em 1972, a Mesa Redonda de Santiago do Chile37, vem propor um novo 

conceito de museu – o museu integral – definindo-o como agente de 

transformação e desenvolvimento da sociedade em geral, e das suas 

comunidades em particular. Reitera, assim, o seu papel educativo, para o que 

propõe o estabelecimento de núcleos regionais, de tamanho médio, como 

alternativa ao museu institucional urbano – os museus de sítio e museus rurais. 

Neste sentido a par das exposições permanentes, promove a ideia de 

exposições itinerantes, e aborda a melhoria das técnicas expositivas, no 

sentido de potenciar a relação entre o visitante e a exposição, entendida com 

fenómeno comunicacional. 

A declaração de Amsterdão, de 1975,38 vai reforçar através da Reabilitação, a 

necessidade de refoçar o carácter habitacional dos centros urbanos históricos 

como modo de evitar o êxodo das populações, conferindo-lhes condições de 

habitabilidade de acordo com as necessidades contemporâneas. Emprega pela 

primeira vez a expressão “conservação integrada do património”, enunciando 

no seu ponto quatro as potencialidades do tecido antigo – do património 

arquitectónico – como “capital de insubstituível valor espiritual, cultural, social e 

económico”, que devido à concentração característica, favorece a mistura de 

usos. A sua capacidade de promoção e integração social é também referida, 

advertindo-se, no seu ponto sete, para a necessidade de garantir a 

manutenção na cidade antiga dos habitantes tradicionais.  

                                                             
36 Recusa da remoção de partes e da patina, da deslocalização – numa valorização do conjunto e da sua 
evolução no tempo; recusa da alteração dos objectos com intervenções tipo ex-novo e reconstituição de 
lacunas com pouca identidade, e de estrutura da peça de modo a permitir uma leitura geral da peça. 
37 Tratava-se de um seminário regional da Unesco – que abordava especifícidades locais, nomeadamente 
relativa à necessidade de controlar os gastos os gastos materiais na instalação do museu. 
38 Aprovada pelo Conselho da Europa a partir das conclusões do Congresso sobre o património 
arquitectónico europeu, do mesmo ano. 
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Uma outra referência inovadora diz respeito ao turismo cultural abordado na 

Carta do Icomos de 1976. Alerta-se então para os efeitos negativos no 

património, decorrentes do aumento de público e da introdução do universo 

escolar, nomeadamente a sua degradação física, reconhecendo a necessidade 

de dotar os locais a visitar de instalações que permitam a sua protecção e 

conhecimento adequados.   

Com a Carta de Nairobi39 introduz-se a definição das acções de salvaguarda, 

dos conjuntos patrimoniais, históricos ou tradicionais (englobando urbanos e 

rurais), e que compreendem a “identificação, a protecção, a conservação, a 

restauração, a reabilitação, a manutenção e a revitalização”, recorrendo à 

figura dos Planos de Salvaguarda. 

Em 1976 é introduzida, na resolução de 28 do Comité de Ministros do 

Conselho da Europa, a definição de Conservação Integrada como combate à 

destruição do tecido antigo, e à ‘genderização’, promovendo através da 

reabilitação, a inclusão de novas funções na cidade. Para além das acções de 

conservação e restauro arquitectónico e integrado40, contempla intervenções 

no espaço urbano e nas redes sociais e económicas. 41 

Em 1978, na terceira Conferência Internacional sobre a Conservação de 

Monumentos Industriais, realizada na Suécia (Grangarde), constitui-se o “The 

International Comitte for the Conservation of Industrial Heritage (TICCIH) – que 

veio a constituir a organização mundial para o património industrial, e que 

actualmente integra a Associação Portuguesa do Património Industrial como 

representante português.42 

                                                             
39 Recomendação para a Salvaguarda dos conjuntos históricos e a sua função na vida contemporânea. 
40 Gonçalves diferencia o Restauro Arquitectónico como “ abrangendo estruturas em pedra, em terra, em 
madeira, cantarias de ornato, ferro, rebocos, coberturas, etc., com incidência na arquitectura vernacular 
portuguesa e nas suas variantes regionais;” do Restauro urbano Integrado como “abrangendo restauro do 
espaço público e de elementos intangíveis em conjuntos de elevado valor patrimonial, conservação, 
planeamento, gestão e revitalização de centros históricos (urbanos ou rurais), conservação da paisagem 
e do território, etc. 
41 Estas questões vão ser de novo abordadas na Convenção de Granada para a Salvaguarda do 
Património Arquitectónico da Europa, de 1985, nos seus pontos 10º e 11º, e novamente em 1987, com a  
Carta Internacional de Washington para a Salvaguarda das Cidades Históricas – ICOMOS, que refere a 
inclusão de novas funções e as redes de infraestruturas com anteção às espcificidades das cidades 
históricas, e a a melhoria da habitabilidade como um dos objectivos da salvaguarda patrimonial. 
42 TICCIH  é a organização mundial para o Patrimínio industrial funcionando com um cariz consultivo para 
o ICOMOS neste âmbito, e o seu papel passa por  promover e ajudar à preservação, conservação,  
investigação, documentação e interpretação, na qual se pode incluir a reabilitação do património industrial 

http://www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_LI_1309_1_0001.htm
http://www.diramb.gov.pt/data/basedoc/TXT_LI_1309_1_0001.htm
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A Carta de Burra, de 1980, vem amplificar o conceito de valores patrimoniais, 

distinguindo a sua relatividade, e a sua investigação como base de análise para 

um eficaz processo de intervenção. São ainda importantes as diferenciações 

das várias acções patrimoniais que propõe, como sejam: conservação, 

manutenção, restauro, reconstrução, adaptação. São ainda frisadas as 

questões de compatibilidade de uso que devem ser colocadas na acção 

patrimonial. 

Em 1984, verificamos que a museologia, assimilara então a própria ampliação 

do conceito patrimonial para dentro das suas instituições. Com a Declaração do 

Quebec, reitera-se a motivação social por detrás dos novos tipos de museu – 

ecomuseu e museu regional e comunitário – aproximando-se à comunidade e 

integrando em si os novos patrimónios locais. Na Reunião de Oaxtepec, 

México, declara-se a extensão da dimensão patrimonial ao território e à 

comunidade, como elos indissociáveis, e refere-se a preservação dos 

artefactos ‘in situ’. 

Em 1992, a Declaração de Caracas vem retomar temas já abordados em 

Santiago, focalizando a relevância do museu como parte da comunidade, com 

uma função social prioritária, como fim da conservação, na identificação 

individual de determinada comunidade e do cidadão. Desloca-se a visão sobre 

o artefacto, da sua materialidade para a sua relação com o contexto, paisagem 

e ambiente, possibilitando uma ampliação do sentido do objecto museológico43.  

Mais uma vez, retoma-se a ideia de museu como processo comunicacional -  

em que os objectos são representativos de valores: “os objectos não têm valor 

em si mesmo, mas representam valores e significados nas diferentes 

linguagens culturais em que se encontram imersos”44. O museu como acesso a 

ideias deverá ser democrático, logo acessível à maioria do público, pelo que se 

deve diversificar o discurso museal, possibilitando não uma mas várias leituras.  

                                                                                                                                                                                   
– ou como se pode ler no seu endereço electrónico – “sites, buildings and architecture, plant, machinery 
and equipment - as well as housing, industrial settlements, industrial landscapes, products and processes, 
and documentation of the industrial society.”  
43 “(…)tradicionalmente foram usados critérios restritos na valorização dos objectos que constituem o 
património do museu, valendo-se somente daqueles representativos das disciplinas académicas, de 
"importância histórica" e "excepcionais" por sua natureza, excluindo determinadas formas de expressão 
cultural igualmente valiosas e importantes;”  
44 Ponto 2.1 da Declaração de Caracas. Consultar anexos. 
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A relevância da ideia subjacente ao objecto está também presente na 

Declaração de Lisboa, quando aborda a incorporação material tangível e 

material intelectual45 (intangível) de âmbito museal, e que é reconhecida na 

Carta de Nara sobre a autenticidade do património cultural, ambas de 1994. 

Este documento reafirma as ideias presentes na Carta de Veneza, definindo-as 

agora, no que respeita à classificação do património. Este deve ser analisado 

de forma particular, caso a caso, segundo o objecto e o seu contexto, numa 

atitude de relatividade na aplicação dos princípios e valores patrimoniais.46 

Neste sentido a Declaração de Viena47, apela aos governos nacionais, 

reconhecendo as várias vertentes do património, para a atribuição de 

orçamentos específicos para a reabilitação do património. Assumindo e 

reiterando que a actividade é benéfica para a recuperação económica na 

promoção da diversidade empresarial e de emprego, para a atractividade que 

gera no parque habitacional ou no desenvolvimento de actividades turísticas. 

Salienta ainda que a actividade de reabilitação, implicando preferencialmente o 

uso de materiais tradicionais, não poluentes e facilmente degradáveis, contribui 

para para a sustentabilidade e proteção do ambiente. 

Também a Carta de Bruxelas48 de vai focar as várias dimensões do património 

cultural, reiterando-o promotor de coesão social desenvolvimento cultural, e 

económico. Foca também a importância de acções pedagógica no 

conhecimento desse mesmo património, acção fundamental apara a sua 

protecção e valorização. Veicula também a ideia de que os vários trabalhos ao 

nível de protecção patrimonial possibilitam a dinamização do sector económico, 

nomeadamente das pequenas e médias empresas, com peso relevante no 

tecido nacional e europeu, que ao mesmo tempo se encontram na própria 

comunidade, o que reforça e concorre para as acções pedagógicas e fortalece 

                                                             
45 Produzida em 2003, a Convenção de Paris para a Salvaguarda do Património Cultural adoptada na 32ª 
Sessão da Conferência Geral da UNESCO, versa sobre o património imaterial definindo-o como factor 
identitário e indissociável do património material, do qual é referente, e estabelece a sua definição e 
medidas de salvaguarda; esta vai ser transposta para a legislação portuguesa pela resolução da 
Assembleia da República n.º 12/2008. 
46 Aguiar refere como Jokilehto vai procurar a autenticidade na relação do construído com o seu contexto 
cultural, no processo criativo, no tecido construído e na relação com os valores tradicionais, de ligação 
com a sociedade e a sua evolução.  
47 Documento elaborado no âmbito do 4.º Encontro do Fórum Europeu de Responsáveis pelo Património 
(FERP), em de Maio de 2009. 
48 Leia-se Carta de Bruxelas sobre o papel do património cultural na economia e para a criação de uma 
rede europeu de valorização e reconhecimento. 

http://www.ipmuseus.pt/Data/Documents/Recursos/Legislaçao/Resolução%20da%20Assembleia%20da%20Républica%20n.º%2012-2008.pdf
http://www.ipmuseus.pt/Data/Documents/Recursos/Legislaçao/Resolução%20da%20Assembleia%20da%20Républica%20n.º%2012-2008.pdf
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os laços de pertença e formação de uma identidade. Como se refere, a 

possibilidade de uma formação de identidade, assente no conhecimento e 

preservação da diversidade patrimonial concorre para a afirmação dos valores 

democráticos de pluralismo, liberdade e diversidade. 

A importância das acções de conservação consagra o papel do habitante 

quando, no ponto doze, na carta de Cracóvia de 2000 refere que: “A 

pluralidade de valores do património e a diversidade de interesses requerem 

uma estrutura de comunicação que permita uma participação efectiva dos 

cidadãos no processo, para além dos especialistas e gestores culturais”. 

Este documento efectua uma revisão de conceitos publicados pela primeita vez 

na Carta de Veneza de 1964, dando conta do alargamento do conceito 

patrimonial, frisando a preocupação pela integração da envolvente e da 

paisagem. Procede também a uma revisão dos processos inerentes à 

protecção patrimonial, diferenciando as acções a aplicar como sejam a 

manutenção, a reparação, o restauro, a renovação e a reabilitação (LOPES E 

CORREIA: 2004). Apela também a intervenções de carácter mínimo, 

fundamentadas49, com vista a evitar a destruição dos valores, incentiva o 

recurso às novas tecnologias, devidamente controladas, com uma perspectiva 

de preservação a longo prazo. Como um dos seus mais úteis contributos 

encontra-se a definição de termos patrimoniais50, evitando más interpretações 

dos profissionais do património e uma reiteração integração dos conceitos de 

autenticidade, decorrente da Conferência de Nara51, de 1994, agora numa 

                                                             
49 “Devem ser evitadas reconstruções de partes significativas de um edifício, baseadas no que os 
responsáveis julgam ser o seu verdadeiro estilo.” (LOPES E CORREIA: 2004: 28) 
50 a) Património: é o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade reconhece os seus 
valores específicos e particulares e com os quais se identifica. A identificação e a especificação do 
património é, assim, um processo relacionado com a selecção de valores. b) Monumento: é uma entidade 
identificada pelo seu valor e que constitui um suporte da memória. Nele, a memória reconhece aspectos 
relevantes, que guardam uma relação com actos e pensamentos humanos, associados ao curso da 
história e, todavia, acessíveis a todos. c) Autenticidade: significa a soma de características substanciais, 
historicamente determinadas, do original até ao estado actual, como resultado das várias trans formações 
que ocorreram no tempo. d)Identidade: entende-se como a referência comum de valores presentes, 
gerados na esfera de uma comunidade, e os valores passados identificados na autenticidade do 
monumento. e) Conservação: é o conjunto de atitudes de uma comunidade dirigidas no sentido de tornar 
perdurável o património e os seus monumentos. A conservação é feita com respeito pelo significado da 
identidade do monumento e dos valores que lhe estão assoiados. f) Restauro: é uma intervenção dirigida 
sobre um bem patrimonial, cujo objectivo é a conservação da sua autenticidade e a su apropriação pela 
comunidade. g) Projecto de restauro: o projecto, resultado da escolha de políticas de conservação, é o 
processo através do qual a conservação do património edificado e da paisagem são executados. 
(SUMMAVIELLE:2002). 
51 Redigido no Japão, o Documento de Nara sobre a autenticidade, tem particular incidência sobre o 
reconhecimento das especificidades regionais culturais, que são referidas ao longo do seu texto, como 
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abordagem regional europeia, e não universalista, como em 64 

(BLANCO:2002) 

Em território nacional a mais recente legislação patrimonial diz respeito à Lei 

nº107/2001, de 8 de Setembro, que “estabelece as bases da política e do 

regime de protecção e valorização do património cultural” definindo no artigo 

2º, no ponto 3, as várias vertentes do património cultural, e na qual se identifica 

também a sua vertente industrial, ao que se seguem a elencagem dos valores 

que considera necessário proteger e preservar.52 

Para finalizar esta abordagem ao entendimento patrimonial referimos a Carta 

de Nizhny Tagil53, elaborada em 2003, na Rússia, cujo conteúdo incide 

especificamente sobre o património industrial, e especifica a sua importância e 

os matizes de que a sua protecção se reveste, definindo-os relativamente a 

alguns princípios, que também observa, e que dizem respeito ao património 

material em geral.  

Assim, e como vamos verificar seguidamente, o património industrial constitui 

testemunho de importantes momentos de evolução da humanidade, baseados 

em novos utilizações da energia, decorrentes de desenvolvimentos 

tecnológicos inovadores, que transformaram todos os sectores das sociedades. 

Vamos encontrar no processo produtivo ocasião para o desenvolvimento de 

novas soluções, derivadas deste ou criadas de raíz, e que encontram com este 

documento, reiterada a sua especificidade.  

Como tal o património pode considerar-se não apenas tendo em conta a 

excepcionalidade da sua qualidade artística, que muitas vezes é confirmada, 

mas por ser génese de modelação de paisagem, de tecidos urbanos, de 

fenómenos de organização social e laboral. É também salientado que os seus 

                                                                                                                                                                                   
por exemplo no ponto sete: “Todas as culturas e todas as sociedades estão enraizadas em formas e em 
meios particulares de expressão tangível e intangível que constituem o seu património, e que devem ser 
respeitados.”  
52 “O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 
linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico, dos bens que 
integram o património cultural reflectirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, 
raridade, singularidade ou exemplaridade. “ Acedido a 12 de Maio em:   
http://www.portaldacultura.gov.pt/ministeriocultura/Pages/legislacao_cultural.aspx 
53Carta de Nizhny Tagil sobre o património industrial, elaborada pelo The International Committee for the 
Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) acedida a12 de Maio de 2010 em: 
http://www.mnactec.cat/ticcih/pdf/NTagilPortuguese.pdf 
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exemplares são muitas vezes raros54, mas que quando replicados e 

transportados para outro contexto geraram fenómenos regionais específicos, 

como construtores de novas realidades, pelo que que assumem carácter 

identitário local ou nacional. 

Para além da conservação ‘in situ’, um dado patrimonial adquirido na 

actualidade, o património industrial deve ainda preservar a maquinaria que 

muitas vezes é a chave para se entender os factores arquitectónicos e urbanos 

a ela associados,55 que são essenciais e suplementam as fontes escritas 

(MENDES:1989:314:20). 

Referimos ainda dois documentos. A Lei-Quadro dos Museus Portugueses56, 

de 2004, que vem referir vários princípios que foram abordados e foram sendo 

integrados ao longo da evolução do pensamento patrimonial, como sejam a 

descentralização, informação e transversalidade, confirmando a instituição 

como divulgadora e intercambiadora de conhecimentos diversificados, 

implementando-se com carácer territorial e comunitário, incentivando a 

interacção entre sujeito e objecto-ideia.  

A noção de território está ainda explícita na Carta de Itinerários Culturais do 

ICOMOS de 200857, e vai englobar muitos conteúdos patrimoniais, numa 

afirmação mais forte de uma identidade, de uma comunidade mais alargada, de 

um território mais vasto, numa perspectiva de incorporar a mobilidade, e que se 

pode verificar na transposição de iniciativas como redes de museus, ou 

extensões de museus, na realização de itinerários temáticos58. 

 

                                                             
54 Ponto 2, iv: “A raridade, em termos de sobrevivência de processos específicos de produção, de 
tipologias de sítios ou de paisagens, acrescenta-lhes um valor particular e devem ser cuidadosamente 
avaliada. Os exemplos mais antigos, ou pioneiros, apresentam um valor especial.”  
55 Ponto 5; i: “A conservação do património industrial depende da preservação da sua integridade 
funcional, e as intervenções realizadas num sítio industrial devem, tanto quanto possível, visar a 
manutenção desta integridade. O valor e a autenticidade de um sítio industrial podem ser fortemente 
reduzidos se a maquinaria ou componentes essenciais forem retirados, ou se os elementos secundários 
que fazem parte do conjunto forem destruídos.”  
56 Lei 47/2004, de 19 de Agosto. 
57 Elaborada pelo Comité Científico Internacional de Itinerários Culturais (CIIC) do ICOMOS e ratificada 
pela 16ªAssembleia Geral ICOMOS, no Quebeque. 
58 Inúmeras iniciativas foram desenvolvidas tendo por base o turismo cultural, como sejam a Rota da 
Cultura Industrial na região do Ruhr inserida nas “Capitais Europeias da Cultura”, como se lê no programa 
da região alemã, uma das três seleccionadas no ano de 2010.  
Acedido a 20 de Agosto de 2010, em: www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=3798 
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Princípios patrimoniais 

 

Se o património se iniciou por uma protecção aos bens monumentais imóveis e 

peças móveis às quais se atribuiram valores históricos e estéticos, que se 

consideraram ímpares, hoje o conjunto dos bens patrimoniais estendeu-se do 

material ao imaterial, pois a valorização das identidades conduziu a uma 

valorização de todos os vestígios, objectos e acções, que se julguem 

ameaçadas ou importantes para o conhecimento e construção sustentada da 

humanidade.  (CORREIA; LOPES:2004) 

A intervenção patrimonial deve hoje ser mínima, diferenciada e flexível, aditiva 

ou subtractiva, e auxiliada pelas mais avançadas tecnologias disponíveis. Deve 

hoje pautar-se por princípios que estão na base do desenvolvimento das cartas 

e recomendações referidas, em que se refuta o restauro estilístico, assim como 

a tentação do arquitecto imprimir ao trabalho um cunho pessoal que se 

sobreponha à imagem do objecto de intervenção. Esta ideia vai ser retomada 

quando se incidir na relação entre o museu e a exposição. 

Deve-se partir sempre da leitura do edifício e cuidar da manutenção (quer 

existente, quer dos sistemas ou materiais propostos) como acção determinante 

para a sua preservação, evitando sempre que possível recorrer ao restauro, 

mas aceitando-o como mal menor.  

Boito logo no ponto um da sua carta, depois de verificar a verdadeira 

necessidade da intervenção, advoga que deve proceder-se de modo adicionar 

o mínimo de materiais sendo que uma consolidação corresponde à quase 

ausência de matéria incorporada, a reparação com um nível médio de novas 

incorporações e o restauro como exclusiva reposição de material externo – 

processo assumido e documentado, quer por registos escritos, fotográficos, 

quer pela introdução de um novos tipos de materiais, identificáceis também 

pela sua apresentação (cor, textura, técnica aplicada). Indica a manutenção 

como a primeira das tarefas essenciais para a conservação dos edifícios. 
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Giovannonni introduz a noção de grau de intervenção no património, 

priveligiando a conservação e as acções menos invasivas, como primeiras 

medidas no processo de reabilitação, noção aplicada nos dias de hoje. 59 

Na Carta de Atenas 1931, um documento internacional, aprovado pela 

Sociedade das Nações é muito construído com base na sua contribuição, da 

qual foi um dos redactores, alerta-se para a necessidade de abandonar as 

reconstituições integrais e para a importância da manutenção dos edifícios, 

bem como para a importância dos vestígios da passagem do tempo no 

edificado, com a manutenção de vários estilos, conforme a sua enunciação de 

princípios.60 

Novamente em 1964 eles surgem reescritos, na Carta de Veneza sobre a 

Conservação e o Restauro de Monumentos, quando se diz que “o restauro (…) 

deve ter uma carácter excepcional”, e não trabalhar sobre hipóteses, deixando 

clara a sua contemporaneidade, princípios que nos acompanham até à 

actualidade. 

Vasco Rato refere que todas as acções que se desenvolvem no âmbito da 

reabilitação patrimonial devem pautar-se não por normas – mecanismos de 

aplicação estanque – mas por princípios ajustáveis a cada processo de 

reabilitação, que ajudem à interpretação individual de cada bem. Cada obra é 

singular, e o seu significado decorre da interpretação, em cada momento, os 

seus valores, do seu período e contexto de produção e sucessivas 

intervenções, tecnologia, materiais, estado de conservação e qualidade 

estética próprios, que devem ser contextualizados com base na história e 

conhecimentos técnicos.  

Este princípios deve ser assim adaptados e interpretados também segundo o 

momento em que nos propomos actuar, repensando e agendando a 

                                                             
59  Do processo menos para o mais ‘invasivo’ temos assim as acções de consolidação, recomposição ou 
anastilose, libertação de adições, completamento, inovação. 
60 (..)predomina uma tendência geral para abandonar as reconstituições integrais. Por outro lado só a 
instituição de uma adequada manutenção, regular e permanente, pode assegurar a conservação dos 
edifícios, evitando, assim, os riscos das mencionadas restituições.” 
“Caso o restauro se afigure indispensável em consequência de degradação ou de destruição, a 
conferência recomenda o respeito pela obra histórica ou artística do passado, sem eliminar estilos de 
época nenhuma.” 
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intervenção de modo a (e como princípio global e fim último) diminuir a perda 

material de tecido construído, quer por acção do tempo quer do homem, de 

forma voluntária ou não voluntária, sempre que se identifique valor patrimonial. 

Como já referimos, a acção patrimonial exige um conhecimento prévio do 

objecto material, nas suas dimensões artísticas, histórica, técnica e construtiva, 

bem como do seu contexto cultural, pelo que é fundamental uma actuação 

multidisciplinar integrada, como já foi referido a propósito da definição de 

conservação integrada.  

O processo de intervenção patrimonial deve obedecer a uma gradação das 

intervenções priveligiando a menor intrusão com menor custo económico, 

humano e material, em condição ideal. Pelo que se devem assumir como 

fundamental e primordial a acção de limpeza e manutenção, a que se segue a 

reparação ou um início de um projecto de conservação. 

Deve entender-se por outro lado que toda a acção de conservação, é uma 

gestão de valores, priveligiando em dado momento da vida do edifício uns em 

deterimento de outros, mas sempre preservando a sua essência e 

possibilitando o ‘resgate’ de todos. A preservação dos valores é assim a 

assumpção da autenticidade patrimonial. Aguilera sugere por isso uma 

definição abrangente de património como “uma perfeita adequação entre 

essência e aparência”. (AGUILERA:2003:103-10) 

Assim podemos referir as acções de conservação como pautando-se pela 

intervenção mínima, ou seja de forma optimizada conseguir a melhor relação 

custo – benefício de modo a evitar a perda de valores do monumento e tentado 

restabelecer a eficácia inicial do edifício, ou superar a eficácia inicial, 

adequando-o às exigências (segurança, desempenho energético, entre outros) 

do presente. Devem prever-se as acções futuras, pelo que cada intervenção de 

reabilitação patrimonial deve, idealmente, pautar-se por princípios de 

reversibilidade, aplicando para isso sistemas e materiais que sejam menos 

intrusivos, e possam ser removidos ou substituídos da matéria do edifício 

(produzindo documentação de cada fase de intervenção). 
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Por último o autor adverte que na prática conservadora deve procurar-se 

metodologias61 e técnicas adequadas. Caso sejam incipientes devem estas 

interromper-se, cingindo-se a acções mínimas de manutenção, aguardando por 

conjuntura económica e/ou técnico-científica favorável. Muitas vezes a melhor 

forma de conservar, é mesmo esperar que se desenvolvam materiais e 

tecnologias mais apropriadas ou que se comprove, com o tempo, a sua 

eficácia.  

Talvez este seja a grande diferença do projecto de reabilitação para o projecto 

corrente, para além de um exaustivo estudo do tecido existente. Muito embora 

haja tecnologia que se desenvolve especificamente para construir ou projectar 

de raiz, esta não é a práctica corrente. Mas na conservação, como justificámos, 

este e outros princípios terão rapidamente de ser incorporados.  

 

Definição e questões de reabilitação 

 

Depois de termos mencionado os princípios de actuação, e entendendo que a 

intervenção patrimonial deve ser, tem como fim a protecção dos valores 

presentes no edifício, e que esta se efectiva pela protecção física dos tecidos, 

podemos, seguindo Roders (2007) encontrar uma definição dos seus termos. 

Estes estabelevem entre si uma escala da acção patrimonial, da menos 

intrusiva para a mais intrusiva, e fornecem um léxico que servirá à clarificação 

aquando da análise dos processos de reabilitação dos casos de estudo. 

Tendo analisado outros autores e legislação, a autora propõe assim sete 

escalas de intervenção no objecto patrimonial, nas quais define as acções de 

que podem ser objecto os edifícios patrimoniais. Diferenciando dentro de cada 

uma delas uma posição passiva ou activa, descritas pela mesma ordem 

apresentada. 

                                                             
61 O Icomos elaborou, em 2003, os Princípios de Análise, Conservação e Restauro Estrutural do 
Património Arquitectónico, como acções que devem integrar o processo de Reabilitação Patrimonial, 
como sejam a “análise da informação histórica, identificação das causas de danos e degradações, 
selecção das acções de consolidação e controlo da eficácia das intervenções”, indutoras de um menor 
impacto no património. 

http://www.international.icomos.org/charters/structures_e.htm
http://www.international.icomos.org/charters/structures_e.htm


52 
 

- Deprivação: abandono ou vandalismo.  

- Preservação: inventário (recolha e produção de informação do objecto) ou 

prevenção (acções de limpeza e controlo do meio a fim de minorar a 

degradação) 

- Conservação: manutenção (acções de limpeza de programadas e contínuas) 

ou salvaguarda (reparações de escala média, acções de beneficiação de 

pequena escala); as acções de conservação implicam uma 

multidisciplinaridade (conservação integrada) 

- Restauro: restituições (reparações de grande escala, pequenas lacunas e 

fissuras) ou reconstituição (consolidação do material existente, lacunas 

médias); pressupõe uma preocupação com a leitura do objecto, uma vez que 

pode implicar a modelação, introdução de novas formas, e materiais. 

- Reabilitação: reutilização (com a mesma função, reposição do desempenho 

original do edifício ou melhoria do mesmo) ou conversão (novo uso, pressupõe 

mais alterações, com maior intrusão nos tecidos). 

- Reconstrução: reededificação (parcial ou total, com base no inventário)62 ou 

nova construção (aproveitamento de tecido e infraestruturas urbanas) 

- Demolição: redução (desassemblagem ou aproveitamento de partes do 

objecto, com relocalização) ou desperdício (desmontagem do objecto sem 

aproveitamento) 

Acrescente-se a estas definições de acções integradas na intervenção 

patrimonial uma diferenciação da reabilitação para a renovação urbana, que 

simplificando, se faz pela manutenção de edificado ou outros objectos artificiais 

ou naturais de interesse patrimonial. 

A explicitação do termo reabilitação pode fazer-se ainda por comparação com 

outros termos relativos a outros tipos de obras (GONÇALVES:2006:7), sendo 

de salientar contudo uma quase sobreposição de definições quando, segundo 

                                                             
62 O exemplo mais apontado por diversos autores é o do centro de Varsóvia, Polónia, que tendo sido 
destruído durante a segunda guerra mundial foi reedificado e incluído no património mundial na Unesco 
em 1980 (JOKILEHTO: 1999). 
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o IPPAR, nos referíamos a Reabilitação63 e Recuperação. O segundo termo 

apenas acrescia ao primeiro a refuncionalização do edifício, sendo nos 

restantes aspectos semelhante.  

Encontrávamos assim, no final do séc. XX, o conceito de reabilitação urbana 

com uma conotação iminentemente material e construtiva, e não mais que isso. 

Mas como já referido, é insuficiente abordar a acção de reabilitação na 

exclusiva óptica de “voltar a dar utilidade ao que está sem uso, degradado ou 

abandonado” (QUEIROZ:2005:169-192), numa lógica pura de protecção dos 

tecidos ou de uma imagem. A intervenção patrimonial deve fazer-se 

repensando toda a orgânica da cidadegar, para que o tecido antigo, ou 

fundador seja dialogante e não se apresente como uma mera bolsa pitoresca, 

divertido cenário de fotografias para turistas.  

Se é bem verdade que as práticas de recriação ainda existem e que a 

reabilitação continua a priveligiar sobretudo a sua vertente material, devemos 

dotar-nos de capacidades científicas e técnicas para que a práctica da possa 

identificar a Reabilitação urbana, como : “i) Operação integrada que pressupõe 

devolver ou dotar um determinado espaço urbano de atributos qualificadores 

nos aspectos arquitectónicos, urbanísticos, económicos, funcionais, simbólicos, 

vivificais;” (GONÇALVES:2008:8) – concretizando o conceito já referido de 

Reabilitação Integrada. 

A mundialização do património e a expansão do turismo levam a que a cultura 

passe a ser uma indústria, transbordando da esfera elitista, e dos meios que 

nela trabalham para as massas64. Neste processo a valorização do património 

revestiu-se de uma conotação económica, do centro antigo, bem como de 

monumentos classificados ou não, donde decorrem dois fenómenos 

preocupantes para a protecção do património: a gentrificação e a exploração 

turística do património. 

                                                             
63 “Obras que visam adequar e melhorar as condições de desempenho funcionalde um edifício, com 
eventual reorganizaçãodo espaço exterior, mantendo o esquema estrutural básico e o aspecto original” 
64 O ano de 1986, data da inauguração oficial do Museu d’Orsay em França, vocacionado para a 
produção “(…)sistemática de serviços e de comunicação”, como marco para a massificação da cultura. 
(Choay:2006:185) 
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Inerente à exploração turística do património está uma adequação necessária 

de instalações65 para receber um maior afluxo de visitantes, comparativamente 

ao uso seu uso tradicional. Este afluxo comporta riscos para a detrioração 

física dos tecidos patrimoniais, devido à circulação e contacto com o mesmo. A 

massificação do património força a adopção de estratégias de protecção do 

património que passam também pela qualificação da cidade actual. Ao ‘centro 

histórico’, centro antigo da cidade, devem corresponder, com outras ofertas 

culturais outros centros de lazer, outros troços de cidade que sejam foco de 

atracção.66 

 

(…) se se quer conservar a cidade como instituição, não se pode admitir que ela conste de 

uma parte histórica com valor qualitativo e de uma parte não histórica, com carácter puramente 

quantitativo. (ARGAN:1998) 

 

Outro risco inerente à utilização de edifícios com valor patrimonial, prende-se 

com a imagética: a recriação da imagem (banalização, cópia), que podem levar 

ao seu esvaziamento, e a uma uniformização (e perda de autenticidade) 

reabilitando ou construindo segundo uma moda, e não segundo os valores 

potenciais do objecto a reabilitar. São prática corrente a construção segundo 

um estilo, fomentando fenómenos de “reconstituição” dos edifícios, ou a 

execução de restauros pitorescos ou simples manutenção de fachadas. Uma 

vez que não raras vezes os novos usos não são conciliáveis com a articulação 

e flexibilidade exigidaa às actividades procuram o prestígio do centro antigo. 

A conservação estratégica deve passar também pela selecão criteriosa do 

edifício a reabilitar e do novo uso a albergar. Outras vezes deve proceder ao 

encerramento das estruturas ao público ou pela cobertura/proteção de 

revestimentos e tecidos fragilizados por elementos ou camadas inócuas e de 

                                                             
65 Há que haver uma compatibilização entre a manutenção dos valores do edifício, e a gestão da sua 
atractividade, priviligiando diferentes usos, diferentes públicos, de modo a proteger o património da 
massificação, do desgaste 
66 O exemplo da Expo’98 é um caso conseguido de polarização de atracção cultural e de lazer vário da 
cidade de Lisboa, libertando outras áreas que se encontram sobrecarregadas e cujas infraestruturas não 
responderiam da melhor maneira às solicitações da população fixa e móvel. 
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fácil remoção. A apresentação esporádica ou parcial dos bens deve ser 

entendida como necessária para a conservação dos edifícios.  

Resta-nos assumir que haverá sempre uma escolha individual do turista, 

ressalvando que o cliente e profissional de reabilitação tem sempre a 

possibilidade de ao oferecer produtos turísticos que integrem o património 

preservando a sua autenticidade e que possibilitem uma aprendizagem, um 

conhecimento da sua história. 

Neste sentido os edifícios construídos de raiz, que dialoguem e qualifiquem os 

conjuntos que os acolhem, ou reabilitados, que integrem ou requalifiquem o 

património imóvel no circuito turístico e cultural, têm ambos um papel 

importante. Devemos assim não só almejar uma qualidade da conservação 

patrimonial bem como uma qualidade da apresentação do património.  

 

“O desafio que se coloca ao turismo é o de utilizar os recursos patrimoniais numa perspectiva 

de desenvolvimento durável, assente em critérios de qualidade, para que  os seus benefícios 

resultem numa efectiva melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, tanto daqueles que o 

praticam como daqueles que o acolhem.” (SILVA:2010) 

 

Não esquecendo que património imóvel, é todo o entorno dos monumentos 

excepcionais com maior visibilidade, onde residem populações e se 

estabelecem actividades devemos atentar ao lugares, não instituídos como 

museus, mas que se actualizam e reorganizam constituindo museus vivos, no 

sentido que são testemunho indissociável do monumento. Ao contrário do 

museu, no tecido antigo habitável, o artefacto encontra um contexto, quer se 

remeta a um prolongamento no tempo da sua função quer tenha tido uma 

reinterpretação. 

A cidade representada, a cidade como produção humana, como conjunção de 

artefactos67, não tem na sua formalização um objectivo, do ponto de vista 

patrimonial, mas constitui-se antes como suporte para os processos que lhe 

                                                             
67 ou objectos de arte, e nesse sentido ela própria é arte, segundo (ARGAN: 1998). 
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dão corpo, e para os quais simultaneamente, serve de cenário. Este cenário 

não é na realidade objecto passivo, ele é o primeiro testemunho da identidade 

de uma sociedade e da sua passagem através do tempo – da evolução 

histórica – e da própria evolução dos juízos de valor e crítica sobre essa 

mesma produção – a evolução estética.  

Com a valorização do património habitacional da cidade, ao mesmo tempo que 

se dotaram de condições de habitabilidade bairros e zonas centrais da cidade, 

proporcionou-se ao mercado oportunidades de lucro. Daí decorre a substituição 

de habitantes locais por novos moradores de classes sociais mais elevadas. 

Quando se procede à conversão do uso de edifícios industriais devolutos, que 

proporcionam, pela sua situação e caraterísticas espaciais, um enorme 

potencial de projecto, integram-se novas tipologias habitacionais, que 

correspondem ao desejo de novos grupos sociais (XEREZ:2008).  

Neste sentido a intervenção patrimonial, nas suas várias vertentes – política, 

social económica, ambiental, etc – deve evitar o fenómeno de genderização, 

que ocorre com a substituição de habitantes tradicionais, por outros de estratos 

sociais mais elevados, decorrentes de lógicas de mercado, e que conduzem a 

uma perda de diversidade, característica da cidade tradicional, caso esse 

renovação não promova a complexidade e mistura de grupos. 

Jacobs (2000) refere a cidade tradicional como grande fonte de dinamização e 

geração de diversidade, com maior capacidade seja de gerar urbanidade, 

evitando a disfuncionalidades e marginalidades, problemas de insegurança, 

desemprego, etc. Esses requisitos passam, como refere, pela maior conjunção 

de funções possível, num mesmo lugar, de modo a garantir uma ocupação do 

espaço o mais abrangente possível em termos de usos e de utentes ao longo 

de vários períodos do dia. Indica assim a diversidade e o caractér distinto das 

várias zonas da cidade, fundamentais para esta funcionar numa escala 

macro.68 

                                                             
68 As quatro condições que Jacobs identifica como referentes da cidade tradicional e geradores de 
diversidade são a conjugação de funções num mesmo distrito, a concentração alta de pessoas, incluindo 
residentes, a existência de edifícios de diferentes épocas e estados de conservação, e possibilidade de 
variação de percursos. Poderiamos referir que No caso dos museus, iniciativas como a sua abertura em 
horários mais alargados, a inclusão de públicos diferenciados não habituais, ou mesmo a rotatividade de 
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Poderemos então afirmar que a riqueza cultural será então tanto maior quanto 

mais específica se mostrar a identidade, quanto mais rica dor a diversidade 

urbana. No entanto o que se verifica geralmente é uma necessidade latente, 

que existe por parte da comunidade (e sobretudo do poder), de valorizar e 

mesmo “cristalizar” uma determinada época, determinadas influências, ou seja, 

precisamente uma parte apenas de toda a diversidade daquilo que será, no 

fundo, o todo constituinte dessa própria “identidade”. (CERVEIRA PINTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                   
exposições temporárias, a interpretação do espólio museal, são motor de geração de diversidade em 
termos qualitativo e quantitativos. 
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Considerações 

 

A valorização do património parece ter surgido numa primeira fase relacionada 

com os objectos móveis, coleccionáveis, que introduzem uma noção de 

selecção, e que mais tarde vem a ser incorporada pelo património imóvel.  

Podemos referir-nos a qualquer ‘objecto’ como materialização dos valores da 

sociedade que o produziu, e ler nele sistemas de organização social, e 

proceder a uma caracterização tecnológica científica, económica. Mas 

podemos na intervenção patrimonial compreender o entendimento com que 

determinada sociedade tinha de si e do passado, aquilo que valorizava. 

A consideração do património com vimos alargou-se e universalizou integrando 

objectos e conjuntos não monumentais, o território e as comunidades, 

conferindo ao contexto um importante papel na definição dos artefactos a 

conservar. 

A inflexão operada no seio do discurso patrimonial conduz nos a uma 

concepção de exposições baseada na comunicação e na ideia, mais do que no 

objecto, e como tal na veiculação diversificada de conceitos, mais do que no 

estabelecimento de um discurso fechado, conduzido.  

O património é hoje considerado essencial para a estruturação das sociedades, 

e importante pela conservação de valores e como fonte documental 

apresentando uma vertente perene, no que respeita à sua autenticidade, a 

parte mais material, a sua constituição, mas com uma vertente mutável, que se 

vai ajustando à identidade da sociedade, em constante reformulação.  

A reabilitação opera hoje considerando a intervenção mínima – não uma 

conservação neutra. A marca do arquitecto deve ser um acrescento de 

qualidade, uma interpretação actual ao património, continuando a enriquecê-lo.  
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Definição de museu 

 

Como foi referido a propósito a construção de identidade, os museus vão ser 

importantes para o conhecimento da história e veicular os valores elegidos pela 

sociedade, e onde cada indivíduo irá construir a sua identidade. Como refere a 

lei-quadro dos museus portugueses69, estas instituições têm dois grandes 

objectivos a atingir por meio da exposição: a valorização da pessoa (do fruidor) 

e dos bens patrimoniais. Ou seja, possibilitar a construção de uma identidade 

individual e social fundamentada no conhecimento da história, preservando 

para tal os valores presentes no património. As actividades que comportam 

concorrem, segundo o seu programa, para estes dois objectivos. 70 

Para tal, verificamos que a instituição pode adquirir diversas formalizações, 

mas que está sempre na exposição, ou no visionamento de ‘objectos’ materiais 

ou virtuais, a razão da sua existência, e algumas vezes a razão da identificação 

do próprio museu. Para o estudo centrarnos-emos no museu existente em 

edifício autónomo, com programas variados, e presença urbana relevante. 

O museu é o que conforma o espaço, ao qual nos deslocamos para observar a 

exposição ou um ‘objecto’ específico. Este ambiente modificado é eleito 

sabendo que substitui uma realidade. No museu a realidade é interpretada por 

um outro sujeito, antes de nos ser apresentada. Podemos assim encarar a 

exposição como um discurso, uma particular visão, uma ideia. A exposição 

forma um “banco de memória social” comum cujo ponto fulcral ou “essencial é 

a informação neles contida e o seu significado para a comunidade” 

(DEAN:1994) 

                                                             
69 Lei nº 47/2004, de 19 de Agosto. Nº 195 do Diário daRepública – I Série-A. 
70 “(...)adquire, conserva, estuda, comunica e expõe testemunhos materiais do homem e do seu meio 
ambiente, tendo em vista o estudo, a educação e a fruição “. 
Definição do ICOM acedida a 10 Abril de 2010, em: 
 http://www.icom-portugal.org/conteudo.aspx?args=55,conceitos,2,museu 
 No Artigo 3º da Lei n.º47/2004 refere-se que: “Consideram-se museus as instituições, com diferentes 
designações, que apresentem as características e cumpram as funções museológicas previstas na 
presente lei para o museu, ainda que o respectivo acervo integre espécies vivas, tanto botânicas como 
zoológicas, testemunhos resultantes da materialização de ideias, representações de realidades existentes 
ou virtuais, assim como bens de património cultural imóvel, ambiental e paisagístico.” 

http://www.icom-portugal.org/conteudo.aspx?args=55,conceitos,2,museu
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A representação do museu na comunidade tem uma leitura biunívoca no 

sentido de reflectir os valores presentes e importantes em determinada 

contexto espacio-temporal, e ao mesmo tempo contribuindo para a formação 

do gosto, para uma reorganização da relevância de tais valores. No entanto 

esse processo de comunicação não foi sempre conseguido.  

 

“ Não gosto tanto dos museus. Muitos são admiráveis, nenhum é delicioso. As ideias de 

classificação, conservação e utilidade pública, que são justas e claras, guardam pouca relação 

com as delícias.”71 

 

Aurora León refere que o museu, como mediação entre a obra de arte e o 

visitante, constitui um impedimento, é oponente a este processo de 

comunicação, o que lhe valeu em meados dos anos 60, uma conotação 

negativa. Aborrecimento, cinzentismo – que Ortega y Gasset aborda como 

distanciamento e incapacidade de comunicação entre estes dois sujeitos 72 - e 

controlo são pontos negativos com que o museu estava confrontado e que 

levaram ao distanciamento do visitante, e a que a instituição fosse tomada 

como alheada da realidade. A crítica ao museu prendia-se no enfoque 

exclusivo à obra de arte, que perdido o seu papel comunicador, e não tendo 

mais uma função, se esvazia.  

Na verdade o museu pode dizer-se ter surgido com o movimento de 

patrimonialização dos bens, e a refundação dos valores patrimoniais, o que 

veio esvaziar o significado do objecto de exposição. A criação do conceito de 

património fez nascer o museu como guardião dos artefactos móveis, 

apartando-os do real, esvaziando-os de um valor funcional, rememorativo e 

económico.  

                                                             
71 Valéry, Paul. O problema dos museus, trad de Sônia Salzstein em (HYTIER:1960:1290-3); o título “Le 
problème des musées”designa uma coletânea de ensaios de Valéry, Pièces sur l’Art, lançada em 1931, e 
também o tomo “H” da primeira edição de suas obras completas – Oeuvres –, publicada entre 1931 e 
1938, o último volume delas tendo aparecido apenas no final da década de 1950. 
72 “Com as coisas representadas no quadro novo é impossível a convivência: ao extirpar-lhes o seu 
aspecto de realidade vivida, o pintor cortou a ponte e queimou os navios que nos podiam transportar para 
o nosso mundo habitual.” (ORTEGA y GASSET:2008:84). A ideia geral da sua posição transporta para a 
produção artística algum do insucesso do museu, quando a arte, nomeadamente a pintura, inicia a quebra 
com a figuração, e assim deixa de possuir elementos inteligíveis e sensíveis a uma interpretação do 
público leigo. 
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Como refere Malraux, até ao séc. XIX unicamente para o pintor a obra não era 

apenas uma representação que se pretendia identificar. O museu 

descontextualiza a obra de arte numa sobrevalorização artística como veículo 

de transmissão de ideias, de comunicação, que vai então preferir a 

componente estética e secundarizar os aspectos da representação da arte73, 

que até então tinham sido fulcrais na difusão da mensagem (MALRAUX: 

sd:10). 

Os espaços religiosos, eram até ao séc. XIX os únicos ‘museus’ realmente 

públicos, oficiais, e que, como refere Aurora León, vão através da arte sacra 

exposta ter uma função propagandística e didáctica, de formação e 

aprendizagem, bem como uma regulação de comportamentos e valores. Esta é 

a prática vigente até à introdução dos valores patrimoniais e nacionais e à 

laicização dos estados europeus, por altura das primeiras exposições 

internacionais. 

Neste sentido é interessante a abordagem de Duncan, uma vez que houve 

uma efectiva passagem de um espaço religioso como espaço priveligiado de 

comunicação para o do museu,74 veiculando a ideia de museu como espaço de 

rituais, pela associação dos formalismos arquitectónicos dos dois programas, 

pela tradicional monumentalidade dos edifícios, e por serem ambos espaços de 

contemplação, de aprendizagem, de encontro com o indivíduo.  

 Fig. 19 Sala “Water Lillies”, MoMA, Nova Iorque. 

                                                             
73 Tomando como exemplo a pintura, Malraux, escreve “Que nos pode interessar a identidade do Homem 
do Capacete ou do Homem da Luva? Eles chamam-se Rembrant e Ticiano”. “O séc. (XIX) obrigava-a a 
ser obra de arte, tal como o museu obrigava o crucifixo a ser uma escultura”. (MALRAUX: sd:101) 
74 Os mecanismos de ritual presentes no museu de arte abordados no seu artigo referem uma 
caracterização de um espaço-tempo diferente do quotidiano, com grande enfâse no sujeito, e no seu 
papel activo na condução através de um percurso, que se assemelha a rituais como procissões, e o 
estabelecimento de um guião (a exposição) que este segue e onde actua. E por fim a transformação do 
sujeito pelo contacto com o ‘objecto’ de exposição, processo interior e individual (dupla evasão física e 
pessoal). (DUNCAN:2000). 
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Zaugg identifica precisamente o alheamento referido por Duncan, como a 

forma de possibilitar o encontro entre a obra e o visitante, e a sua percepção, e 

que terá expressão literal propositada nalgumas formalizações do programa 

museal. Além da valorização da obra, por si própria, e da transformação do 

fruidor75, encontramos no museu um intuito procedente de uma elite burguesa, 

que desde o séc. XVIII pretende universalizar o direito ao acesso à cultura e à 

arte. Tony Bennett76, encontra, a propósito dos museus e galerias de arte, 

sobretudo uma vocação disciplinar. Mais do que um espaço de sociabilização e 

inclusão, na sua leitura, no séc. XIX, o museu moderno nasce como 

instrumento de controlo social, de aprendizagem de condutas.  

No séc. XX, vai surgir a ideia de um museu estético, em que o propósito final, é 

o de apresentar objectos de arte, apenas como tal, como objectos de 

contemplação estética e não como ilustração ou testemunho histórico, ao 

contrário da conotação com uma narrativa religiosa ou laica que constituía o 

fulcro da obra de arte até, inclusive, ao Romantismo. No entanto, ainda no séc. 

XX, o museu, nomeadamente em Portugal, durante o período de ditadura vai 

servir os objectivos do Governo, de modo a recriar uma glorificação da nação, 

e criar um consenso em torno do mesmo77. 

Assim o museu moderno e contemporâneo vai, pelo exposto, autonomizar a 

arte em relação à arquitectura. Se anteriormente os gabinetes de curiosidades 

integravam a pintura e a exposição dos objectos, sendo estes últimos por 

vezes até ausentes, a partir do museu moderno as obras vão ser confrontadas, 

uma com as outras, potenciando-se a separação e incrementando o espaço 

livre entre elas. 

                                                             
75 L’effect utile du plasir de l’imitation, doit consister dans ce que nous acqueróns par elle, en 
connoissances, en sensations, en idées, en images, atrement di, dans ce qui augmente le domaine de 
notre intelligence, enrichit de conceptions nouvelles, ouvre à notre imagination des routes sans nombre 
vers des points de vue sans terme”. (Quatremère de Quincy: 1980:168-9) 
76 “(...) rather than functioning as institutions of homogenization, as reforming thought had envisaged, they 
have continued to play  a significant role  in differentiating elite from popular  social classes.” 
(BENNETT2008:28). 
77 “O património (…) torna-se inteligível para grupos e indivíduos em instituições culturais como os 
museus, sob a forma de narrativas que unificam e tornam coerentes significados, discursos e ideologias.” 
(ANICO:2008:115)   
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Podemos assim dizer que no museu está presente a mensagem e um discurso 

trabalhado para uma assimililação interpretada da realidade, quer seja natural 

ou artificial. Mas sempre interpretada pelo curador dessa exposição e 

posteriormente pelos visitantes. Na sua definição, o museu constitui-se como o 

edifício com o fim específico de possibilitar a visita, a visualização de uma 

exposição nuclear. Esse é o seu motivo, aquilo que o distingue de outros 

programas, com quem partilha outras valências (refeição, centro de 

documentação, auditório). Esta é de resto, uma das formas de reconhecimento 

das instituições museais, a conotação com o seu conteúdo, factor de atracção, 

ou repulsa. 

 

 Fig. 20 Museu Van Gogh, Amsterdão. 
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 Relação contentor - conteúdo 

 

O museu é um local que no centro, como razão primeira o dar a conhecer uma 

colecção permanente. “Embora tudo à volta mude, essa colecção originária é a 

chave de identificação e conotação do museu, e estará sempre carregada de 

uma carga mental. De um respeito pelo conhecimento, pela raridade, pela 

autenticidade, que transforma o interior do museu num local místico muitas 

vezes equiparado a uma experiencia mística ou religiosa”. (GREUB:2007) 

O conhecimento, e a experiência da aquisição do mesmo são o ponto fulcral do 

museu, materialização na forma de exposição, de um discurso veiculador 

desse conhecimento, e que se faz através “de objectos e material interpretativo 

que forma um todo coerente e lógico” (DEAN), mesmo que muitos desses 

recursos sejam virtuais. 

Nicholas Serota distingue quatro tipos/etapas nas da exposição dos objectos: 

1) O objecto tesouro, guardado de forma mais ou menos secreta, pessoal, é 

apresentado como associado a conhecimento, poder, legado da história, 

conservação de saberes; 2) A separação por escolas, cujo percursor foi Sir 

Charles Eastlake (director da National Gallery, em Londres, desde1955) com a 

criação de uma sala dedicada às obras do Quatrocento. Esta atitude pressupõe 

uma interpretação curatorial das obras e não a mera disposição cronológica78; 

3) A disposição em linha dos quadros à altura dos olhos por oposição à 

acumulação de objectos em toda a superfície; 4) E por fim a experiência 

estética particular. Serota defende que o ideal interpretativo vai dando 

sucessivamente lugar ao ideal de experiência. Ou seja, o objecto vai validar-se 

por si próprio e não pela inserção numa exposição. A exposição tende a 

individualizar o objecto, numa sacralização do espaço museal. Este é o 

princípio oposto à ordenação cronológica. (SANTOS:2002:143) 

                                                             
78 A valorização da obra de arte, enquanto detentora de qualidades estéticas encontra lugar e forma um 
discurso público inicial no museu do Louvre. Na tentativa de desconstruir uma leitura alegórica e narrativa 
de valorização religiosa, e reverter a fruição das obras para um espírito racional e iluminista, revolucinário, 
a disposição dos quadros é feita sequencialmente com agrupamento cronológico por escolas. 
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Ao arquitecto compete concretizar o cenário onde tem lugar esse discurso. A 

arquitectura deve concorrer, ser adjuvante na transmissão dessa mensagem, 

na veiculação dos conteúdos, da exposição. A articulação conteúdo 

(exposição) – contentor (edifício) é múltipla, dependendo deste binómio o 

resultado final. A exposição pode ser específica e anteceder a arquitectura do 

museu ou seguir-se-lhe e interpretar o espaço. Por seu lado o museu pode ser 

alvo de uma reabilitação ou construção nova. Sendo que a situação a que 

corresponde uma maior compatibilização entre contentor e conteúdo, será a do 

novo museu especialmente construído para uma determinada colecção fixa. 

 A arquitectura pode ter um papel mais ou menos activo, adjuvante ou 

oponente no discurso e no modo como o público e a cidade o reconhecem. De 

qualquer modo o museu irá explorar de forma mais expressiva ou minimalista, 

a sua condição urbana, mas tem sempre uma componente de imaginação, 

segundo refere Kevin Lynch, de modo a ser apetecível para os sentidos, e ser 

identificável, recorrendo a uma formalização peculiar, e que nos casos dos 

museus podemos identificar pela singularidade ou a simplicidade da forma. 

Esta formalização excepcional, faz do museu, ainda seguindo Lynch um 

elemento marcante da cidade79. 

Há assim na produção de espaços museológicos uma confrontação entre o 

edifício e a exposição – entre o contentor e o conteúdo. O museu e a sua 

arquitectura podem constituir-se como ícones, mais que elementos marcantes. 

Pela sua espectacularidade e capacidade de atracção de público contribuem 

para o reconhecimento internacional das cidades, que como adversárias numa 

competição, alimentam (e alimentam-se) (d) o crescente turismo cultural. 

“ (…)O interesse pelos museus e pelo que contêm parece ter no próprio museu uma espécie 

de rival, uma vez que parece que o próprio contentor é muitas vezes mais reconhecido e 

apetecido que o seu próprio conteúdo e (…) mais constante e significativo(…)”(GREUB:2007),  

O caso mais referido por inúmeros autores é o do Gugenheim de Bilbau, cuja 

expressão ‘Bilbao Effect’ corresponde a um anseio das cidades pela atenção 

dos media, e pela renovação iconográfica como pedra de toque da reabilitação 

                                                             
79 Kevin Lynch refere a visibilidade e o contraste como as características principais dos elementos 
marcantes. 
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urbana. Do mesmo modo poderemos encontrar nos edifícios passíveis de 

reabilitação este factor identitário. Fazendo parte do património construído, por 

neles terem sido encontrados valores específicos, conferem à cidade também 

este factor de atracção e constituem-se como elementos marcantes, na medida 

em que sejam facilmente identificáveis (ALVES:2003), e se constituam como 

elementos de diferenciação, quer à escala urbana, quer à escala territorial, 

pelas diferenças formais, tecnológicas, decorrentes de épocas de construção 

distintas.  

Podemos até dizer que esse factor de diferenciação do património, pode não 

ser tão espectacular, como em alguns edifícios agora projectados, mas no 

sentido em que já foi assimilado pela cidade, já sofreu uma transformação no 

sentido material e memorial, possui um factor de identitário de pertença a um 

lugar. O tempo já fez lugar, e nesse sentido é mais forte como elemento de 

identificação de um território.  

 

 Fig. 21 Museu Guggenheim de Bilbau (1992-1997). Frank O. 

Gehry  

Fig. 22 e 23 Museu Brandhorst, Munique (2005-2008). 
Sauerbruch Hutton (arq). 

 

 

      

         

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,4284778,00.html�
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Evolução histórica do museu 

 

Nos primórdios da formação de colecções, encontramos exemplos de 

propaganda e afirmação de poder, na exibição dos despojos de guerra. Com a 

civilização grega, a valorização da estatuária de grandes dimensões, leva a 

uma exposição pública no exterior de templos, cemitérios, na ágora, também 

como veneração dos heróis das cidades80, a que se segue um período de 

exposição pública com maior ênfase na devoção religiosa. No período 

helenístico a escultura vai servir como de meio de comunicação e identificação 

dos governantes, bem como de culto ao governante.  

Como tal, também era disposta em templos e monumentos erguidos em nome 

do império. Estas noções de propaganda política, e afirmação de poder vão ser 

assimilados por Roma, na sua expansão com a divulgação das colecções 

como símbolos do imperador. A exibição de estatuária afirmava-se como uma 

moda, quer em zonas privadas quer públicas, constituindo-se como referência 

de glorificação do império, do poder da cidade e do estatuto de diversas 

individualidades81. 

O museu de Alexandria, integrado com a biblioteca, instituído na cidade de 

Alexandria por Ptolomeu Soter I, é tido como um dos primeiros exemplos de 

um espaço arquitectónico com o objectivo de coleccionar artefactos e registos 

dos vários ramos do saber. Contudo, é apenas com o coleccionismo romano 

que a multiplicidade dos significados atribuídos às colecções e à exposição 

pública que se amplia.  

Sendo a colecção posse de uma estrita camada social, priveligiada, foi 

efectivamente o coleccionismo privado romano aquele que iniciou a valorização 

da exibição da escultura com as vertentes pedagógicas, artísticas, comerciais e 

a instauração de um mercado de arte – suportado pela práctica da cópia dos 

modelos gregos – para a qual eram necessários os originais. As origens dos 
                                                             
80 “Statues of athletic contest winners were often erected at large sanctuaries such as Olympia and Delphi, 
or sometimes in the victors' hometowns” (NICHOLS: 2000) 
81 “As individuals became increasingly enriched through the process of conquest and empire, statues also 
became an important means of conveying wealth and sophistication in the private sphere: sculptural 
displays filled the gardens and porticoes of urban houses and country villas”  (NICHOLS: 2000) 

http://www.metmuseum.org/toah/hd/athl/hd_athl.htm
http://www.metmuseum.org/toah/hd/villa/hd_villa.htm
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valores de série, de raridade, de originalidade, de patina, de antiguidade 

estarão, ainda que de forma embrionária, presentes neste coleccionismo. 

 A valorização do simbolismo, da representação e da vertente económica aqui 

iniciada será para sempre associada à práctica do coleccionismo. Com o fim do 

Império Romano do Ocidente, o coleccionismo vai adoptar outra via, através 

das Câmaras de Tesouros, cuja denominação sublinha a direcção do 

coleccionismo como fonte contínua de transmissão de conhecimento, 

valorizando-se a raridade dos objectos coleccionados.  

 Fig. 24 Gabinete de curiosidades: A “Metallotheca of Michele 

Mercati in the Vatican, 1719”  

  

 

 

 

A valorização da historicidade da Antiguidade, residia assim nas colecções da 

aristocracia, sobretudo nos países protestantes da europa central, pois com a 

Idade Média, e a influência do Cristianismo, a nobreza e o clero dos reinos do 

sul vão sobretudo valorizar a vertente económica e simbólica dos artefactos. 

“No contexto renascentista, em que o clero perdeu alguma influência e a 

burguesia aparece com mais importância, à medida que se expande o mercado 

as colecções reflectem o poder do seu dono.” (ANICO:2008:105) 

No entanto é ainda na aristocracia que reside a maioria das colecções. Com o 

Renascimento há uma evolução na forma de expor e coleccionar. A partir de 

1550 surgem os Gabinetes de Curiosidades que tentam abarcar todas as 

formas de artefacto e recriar o cosmos, em ponto reduzido.  
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 Fig. 25 Museu Cospiano, Bolonha (1677). 

 

O novo critério de formação da colecção assentava na diversidade que o novo 

objecto trazia para o conjunto, valorizando-se a capaciade de o completar. 

Valorizava-se menos a ambundância, ou a espectacularidade, e mais a 

raridade. Ao contrário das câmaras de tesouros, aqui não há uma verdadeira 

selecção pelo valor intrínseco do objecto de coleção nem um sentido de série. 

Há por outro lado o menosprezo pela cópia e valorização do original, 

contrariamente ao que antes sucedia. 

Defende Anico que na colecção difusa e extensa havia a “tentativa de 

estabelecer ligações formais e simbólicas entre os diferentes elementos 

materiais e as diversas esferas de criação, operando com um retrato 

microcósmico da história, da arte e da natureza”. Há portanto uma tentativa de 

abarcar vários ramos do conhecimento, mas com uma importante diferença 

face ao passado, já que se pretendia retirar ilações da comparação por 

semelhança, tentando encontrar uma harmonia e preencher a totalidade do 

cosmos, para o que se reuniam tipos diferentes de objectos numa mesma 

colecção. Jeffrey Abt (ABT:2006:121) refere a mistura de artefactos numa 

mesma mostra ou colecção privada, que por alturas do renascimento se 

dividiam em três grupos: naturalia, artificialia e à parte a pintura e a escultura.82 

                                                             
82 É entre e 1537 e 1543 que Paolo Giovio manda construir o que se considera o primeiro museu, como 
edifício construído com o fim exclusivo de albergar uma colecção privada. Este continha uma sala 
dedicada às divindades da Antiguidade, apelidada de “Musée”. Este palácio serviu de modelo para o 
posterior desenvolvimento de museus na europa, incorporando dois elementos de maior inportância na 
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No pedíodo renascentista, além da diferença de constituição de colecção 

opera-se uma mudança na localização das colecções de pintura e escultura. 

Enquanto no período romano e bizantino a colecção estava exposta no exterior 

dos edifícios, sobre estes ou em galerias (ou mesmo em locais semi privados – 

‘cortile’ou pátios de edifícios urbanos), os ‘museus’ privados da aristocracia 

constituíam-se como espaços recolhidos, recorrentemente adjacentes a 

espaços pessoais de recepção, tipo estúdio, que eram visitados por público 

seleccionado, numa espécie de visita guiada.  

Assim, tal como os elementos e forma de acumulação eram representativos da 

intenção de abarcar todo o conhecimento, também a sua localização junto de 

uma sala de representação, ou visitas, ou mesmo de uma câmara pessoal e 

privada eram prova do desejo de posse desse conhecimento, da detenção do 

poder.83 

 

O museu e as luzes 

 

Com o século XVII, e o florescimento do iluminismo, o museu sofre uma nova 

evolução. É um período de alterações profundas na produção e acesso às 

ideias e ao conhecimento, e de formação de uma opinião pública84, por parte 

de uma elite que tem acesso à imprensa e aos museus, agora criados. Se até 

ao século XVI, o pensamento ocidental se regia pela semelhança, ele vai 

agora, pela difusão do conhecimento procurar abarcar o universo na procura 

das diferenças.  

                                                                                                                                                                                   
organização do espaço: a escada de apresentação no átrio e a cúpula e correspondente espaço aberto 
circular na sua projecção. 
83 Em 1569 Francesco I de Medici encarrega a Giorgio Vasari um espaço para preciosidades no interior 
do seu ‘Palazzo Vechio’: um ‘Studiolo’ ou pequeno estudio privado rica e profusamente decorado, com 
pinturas que escondiam pequenos tesouros.  
84  Em 1605, Abraham Veihoeven publica em Anvers, o "Nieuwe Tijdinge", apontado como o primeiro 
jornal da Europa; em 1640, Richelieu cria, no Louvre, a Imprensa Real; em 1695, é abolido, na Grã-
Bretanha, o "Licensing Act", deixando de ser necessária a autorização prévia para imprimir, em 1704- 
Jonh Campbell lança o "Boston News - Letter" , o primeiro jornal americano. Acedido a 1 de Abril de 2010, 
em:  http://www.imultimedia.pt/museuvirtpress/index.html 

http://www.imultimedia.pt/museuvirtpress/index.html
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A remodelação dos museus passa muito por se considerar a exposição como 

um sistema de classificação e ordenação, perfeitamente documentado, 

baseado na confrontação e não na comparação, ou procura de similitudes, com 

peças que não se relacionam. O sistema de classificação do todo, em várias 

ciências e artes, que pretendia abarcar todos os objectos, mesmo os mais 

banais, proporcionava a acumulação de objectos da mesma ‘família’. 

 

“Governed by the new principles of scientific taxonomiy, the stress was placed on the 

observable differences rather than their hidden resemblances; the common or ordinary object, 

accorded a representative function, was accorded priority over the exotic or unusual; things 

were arranged as parts of series rather than as unique items.” (BENNETT:1995:96) 

 

O reflexo desta inflexão verificar-se-à na formalização profícua dos museus de 

história natural cujas alas vão contemplar uma dimensão incomparavelmente 

maior e na divisão do conhecimento85 em alas temáticas diferenciadas e 

mesmo na separação das áreas do saber em museus autónomos86.  

Surge aqui uma mudança que Foucault apresenta como heteropia, como um 

espaço de diferenças justapostas, que Lord justifica pela inserção de objectos 

de tempos diferentes num mesmo espaço, onde se pretende parar o tempo, 

constituindo um paradoxo temporal.  

Os casos de museus autónomos não são ainda a situação mais frequente, pois 

as colecções reunidas agrupam-se em alas de palácios, muitas vezes 

denominadas também por museus, mas não são mais do que disposições do 

espólio numa nave sem grandes preocupações, ou em alas acrescentadas de 

especialmente para a exposição da colecção87, cujo modelo para a galeria 

                                                             
85A Enciclopédia, projecto de Diderot e D’Alembert como compêndio de vários saberes é também dividida 
por categorias. “A actividade enciclopédica revela-se, simultaneamente, enquanto iniciativa que faz 
desses saberes um bem acessível a todos.” Acedido a 2 de Abril de 2010, em: 
http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enc/cap2p5/encic-pub.htm em 2 de abril de 2010. 
86 Nos museus, a divisão disciplinar do saber propiciou o aparecimento das primeiras secções e séries 
especializadas de objectos, referentes a peças carácter histórico, objectos exóticos, curiosidades da 
natureza, elementos técnicos ou obras artísticas, exibidas de acordo com as suas características formais 
ou morfológicas (…) (ANICO:2008:101) 
87 A extensão do palácio do Vaticano foi construída para albergar a colecção de estatuária do estado do 
Vaticano. “Los Museos Vaticanos nacieron con una pequeña colección privada de esculturas 
perteneciente a Julio II (1503-1513) situada en el llamado "Patio de las Estatuas del Belvedere" hoy 
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eram os banhos romanos – um local concebido para a disposição de estatuária 

(Giebelhausen:2006:224). Exemplos há contudo que diferem já desta práctica, 

como sejam o caso do Museu Fredricianum (1769-77) ou o Museu do Prado 

(1785-1811) 88.  

A meio do século XVIII incia-se o processo de formação de um património 

nacional, no qual o British Museum de Londres, é pioneiro. A sua principal 

exposição constitui-se pela colecção de sir Hans Sloane, doada à coroa, que 

contava com 71.000 objectos de variada temática (livros, e manuscritos, 

antiguidades, livros e herbário89. Esta colecção passa assim a ser acessível a 

um maior universo de pessoas, num sinal de abertura da instituição, como de 

resto acontecia um pouco por toda a Europa. No entanto, estas colecções 

provinientes das colecções privadas da aristocracia90 não se apresentavam 

homogéneas, pelo que a especialização dos museus apenas surgiria mais 

tarde, no séc. XIX. 

A revolução Francesa, e a comissão dos monumentos vai definitivamente 

reforçar o papel do museu, como garante da protecção da arte, e do acesso 

‘universal’, ao acolher obras conotadas com o antigo regime, provenientes de 

residências reais e da aristocracia91, muito embora os museus, em especial de 

                                                                                                                                                                                   
llamado "Patio Octógono". Los Papas fueron los primeros soberanos que pusieron sus colecciones de arte 
y sus palacios a disposición de la cultura y del publico. Los Museos Vaticanos y las Galerías Pontificias 
nacen con los pontificados de Clemente XIV(1769-1774) y Pío VI (1775-1799), por esta razón los museos 
toman el nombre de museo Pío-Clementino. Mas tarde Pío VII (1800-1823) amplió notablemente las 
colecciones de Antigüedades Clásicas, añadiendo el Museo Chiaromonti y el Brazo Nuevo, y enriqueció la 
Colección Epigráfica situada en la Galería Lapidaria”. Acedido a 13 de Abril de 2010, em: 
http://mv.vatican.va 
88 A principios de 1785, Juan de Villanueva, arquitecto de los sitios reales y del Ayuntamiento de Madrid, 
recibe el encargo de Carlos III de proyectar un edificio en el Prado de San Jerónimo destinado a Gabinete 
de Historia Natural y Academia de las Ciencias. Acedido a 13 de Abril de 2010, em: 
http://www.museodelprado.es 
89 Aberto ao público desde 15 de Janeiro de 1759, o British Museum, vai incorporar obras de arte, muito 
embora a fundação da National Gallery em 1824, lhe seja concorrente. O seu espólio de objectos naturais 
será transferido para o novo Museu de História Natural, em 1881.   
90 São exemplo Frederico II, e o Fridericianum em Kassel (1779), ou Luís XV, com a Galeria do Palácio 
Luxemburgo, e posteriormente na Grande Galeria do Louvre (1779) ou ainda a colecção dos Medici que a 
herdeira doa para o estado toscano em 1937. A galeria dos Uffizzi passa para o governo podendo ser 
visitada em 1769.  
91 Um mês passado desde a queda da monarquia é publicado um decreto que prevê a protecção das 
obras. Um ano passado, a 10 de Agosto de 1793, é inaugurada a exposição destas peças que contempla 
também a objectos provinientes de pilhagens aos territórios conquistados pelos exércitos napoleónicos, 
objectos confiscados à igreja processo altamente criticado por Quatremère de Quincy pela incoerência na 
alegada universalidade que se queria conferir à arte, mas que se perdia na sua transposição do local 
original. O aumento susbstancial do espólio originou o envio das peças menos importantes para diversos 
museus das regiões do território francês. Vários foram os museus, estabelecidos nos territórios 
conquistados e administrados pelo estado francês com base em obras confiscadas às elites locais, igreja, 
nobres, constituídos tomando o Louvre como modelo: Galeria da Academia (1807), em Veneza, a 
Pinacoteca de Brera (1809), em Milão; Museu do Prado (1809), em Madrid. 



73 
 

arte, sejam ainda locais de interesse e aprendizagem sobretudo para 

académicos e estudantes92. 

A burguesia vai estar intimamente ligada à formação do museu moderno, como 

instituição reformadora e educadora, garante de valores e novos modos de 

vida, de uma nova urbanidade. No entanto, apenas a partir do século XIX se dá 

início ao acesso generalizado do público.Estando estas novas intituições nas 

mãos do estado ou da aristocracia, no caso europeu, esta nova burguesia vai, 

dinamizar os seus próprios cenários de exposição de arte, pelo que se iniciam 

a formação de academias, galerias de arte e salões93.  

Como refere Lima94 (LIMA: 1994:449-451), a burguesia oitocentista afirmando 

a ascendência económica como meio de ascendência social, cultiva o ócio da 

mulher, e a sua dedicação à instrução por oposição ao trabalho como sinal de 

condição económica favorável, pelo que a valorização da família – por 

oposição à linhagem aristocrática – e as regras de compostura e higiene, ou a 

moderação de comportamentos em público serão prácticas desenvolvidas e 

que ainda hoje se associam ao museu e à fruição da cultura. 

Estes valores vão ser transpostos para a esfera pública com aparecimento de 

uma vida urbana em que os museus vão funcionar como local de socialização 

e aparecem com um enfâse na sua vertente educativa, como agentes 

regeneradores da sociedade e dos seus vícios. Os salões e as Exposições 

Universais surgem em simultâneo como cenário alternativo a um museu que 

ainda não estava universalmente aberto e democratizado95. O salão constituía 

um fenómeno ocasional de exposição de obras de artistas contemporâneos, 

com vista à sua comercialização e divulgação, a exemplo do que sucedia no 

Palácio da Indústria, em Paris (exposições temáticas rotativas – fotografia, 

animais, pintura, etc.) (ROOS:1996:1). Nas exposições de pintura os objectos, 
                                                             
92 O Museu do Louvre antes de ser no renomeado Museu Francês, pelo aniversário da queda da 
Monarquia (onde virão a ser são expostas inúmeras obras requesitadas e confiscadas pelo estado 
francês à Igreja, academias e personalidades estrangeiras), dispunha de uma ala que funcionava como 
galeria real - Galeria da Real Academia de Pintura e Escultura. Com a expansão napoleónica o espólio 
deixou de poder ser exposto devidamente e as peças menores foram distribuídas por museus ao longo 
território francês.  
93 As exposições de pintura iniciam-se, no Salão de Paris, em 1737, e na Royal Academy de Londres, em 
1768.  
94 Refere a educação e ‘boas maneiras’, a valorização da familia, do ócio e do lazer – sobretudo 
associado à mulher - como preocupações da burguesia oitocentista. 
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eram dispostos por ordem alfabética96 de autor, preenchendo todas as 

superfícies verticais disponíveis, sendo impossível a sua correcta visualização 

pela altura a que eram expostos bem como pela quantidade do conjunto. 

A partir de 1860 surgem inúmeros museus de Belas-Artes, nomeadamente nos 

E.U.A.97, que sendo quase exclusivamente desenvolvidos por iniciativa privada, 

de uma recente elite industrial (transformadora e extratora), que adquiria e 

formava colecções baseadas no modelos europeus. Por esta altura e também 

por este impulso a exposição deixava de ter apenas um cariz didáctico-artístico 

e contemplava também a integração dos produtos e técnicas de produção 

industrial.  

Em Portugal são criados os primeiros dois museus industriais e comerciais no 

Porto e Lisboa, em 1883, por António Augusto de Aguiar, através do decreto de 

24 de Dezembro. Estes seguiram-se aos Conservatórios de Artes e Ofícios 

criados por Passos Manuel, em 1836, e teriam como objectivo dar a conhecer 

produtos e matérias-primas, o seu valor e processos de laboração, funcionando 

em complemento com as escolas de desenho industrial e comerciais.98.  

O museu no séc. XIX, bem como os lugares associados à cultura, são 

encarados na perspectiva de uma atitude reformadora e dinamizadora da 

sociedade, e os conteúdos aceites ou rejeitados, em conformidade. O museu 

deve responder a esta demanda em três vertentes: um espaço novo que 

permita um novo acesso para a aprendizagem de novos comportamentos99; 

                                                             
96 A ordenação alfabética dos trabalhos, iniciada em 1861, tentava não discriminar as dos artistas 
admitidos. Ainda assim a sua localização – junto ao tecto ou à altura do observador – não era aleatória. 
Existia ainda um salão de honra, reservado às obras escolhidas, que representavam o gosto académico 
do júri, e que era de maior interesse para o público.stava longe de ser democrátcio o processo de 
exposição no salão Os críticos em 1866 consideravam ser desprestigiante o caracter comercial a que se 
submetiam as obras para serem aceites nas exposições de Belas-Artes, nostalgicos da exposição no 
Louvre. Era criticado também pelo conservadorismo do júri que procedia à admissão dos trabalhos a 
expor, o que na primavera de 1863 leva Napoleão III a criar o Salon des Refusés, para os muitos artistas 
não admitidos.A escultura que ocupava ou o jardim central do edifício, por onde se espraiava, ou, galerias 
térreas, muitas vezes com uma disposição que gerava acumulação, e uma deficiente apreensão e 
observação das obras  
97 Os primeiros a abrir (em 1870) são o Metropolitan Museum, em Nova Iorque, e o Museu de Belas-Artes 
de Boston, seguidos do Museu de Belas-Artes de Filadélfia (1875) e de Chicago (1879). 
98 Gomes, Joaquim Ferreira. Dois museus industriais e comerciais criados no séc. XIX. Coimbra: Coimbra 
editora, 1979. Por decreto de 3 de Janeiro de 1884 cria uma escola de desenho industrial junto de cada 
um dos museus. No mesmo ano, é promulgado em portaria de 6 de maio de 1884 o regulamento dos 
museus industriais e comerciais, cujo objectivo versava no fomento destas duas actividades, junto do 
público, e empresáros. 
99 “(…) space of emulation in which civilized forms of behaviour might be learnt  and thus diffused more 
widely throught the social body”. (BENNETT:2000:24-5) 
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museu como espaço de evocação do conhecimento, por oposição à surpresa e 

maravilha; museu como espaço de controlo de conduta social do público. 100 

 

“(…)improvement could be obtained through exposure to the past and eternal, especially 

religious, verities in museums where great works were marshaled into visual narratives of the 

saga of human development”. (ABT:2006:132) 

 

É com o século XIX que se pode afirmar uma autonomização e 

estandardização do museu, havendo concursos específicos para este 

programa, como o ‘Grand Prix’. Por esta altura são instituídos modelos cujos 

elementos base eram a planta de cruz grega e ‘rotonda’ central (incorporando 

outras referências históricas como o museu-palácio e a galeria) decorrentes do 

trabalho de sistematização dos edifícios de Durand.101  

Já antes as formulações de Boullée e Ledoux trabalharam com as formas 

simples, numa negação dos aspectos formais de decoração ou identificação 

com um estilo, e procuram sobretudo trabalhar a essência das formas e o 

programa, na procura de novos tipos.  

  Fig. 26 E.L. Boulée, projeto de um museu, 1783. 

                                                             
100 Por outro lado Bennett refere que é dentro da própria instituição do museu, que pretendia fornecer o 
acesso ao conhecimento de modo universal, mas que ao mesmo tempo tenta normalizar e controlar a 
sociedade, que está a génese da crítica e dos movimentos de reacção, constituindo deste modo ele 
próprio, indirectamente, o seu motor de desenvolvimento. (Id: ib:103) 
101 Durand vai reproduzir de modo mais exaustivo o que aprendera com Boulée, quando este 
sistematizara medidas e técnicas construtivas, com aplicação do módulo e medidas normalizadas, para a 
concepção de casa económicas. Durand vai empreender um trabalho de sistematização das formas de 
desenvolvimento dos edifícios a partir de elementos comuns, de regras, com as quais pretende atribuir 
ordenar, classificar, referenciar e tipificar as formas de determinado edifício para uso público. (SZAMBIEN: 
1984)  

http://2.bp.blogspot.com/_fFO6nsEwfMM/SYHkP5tz5LI/AAAAAAAADkA/HlnqqmKYwpE/s1600-h/31+Museum.jpg�
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Esta separação da pintura e escultura, subtraindo-as ao edifício, e a modelação 

da essência da arquitectura tem origem no pensamento iluminista, de 

separação de saberes, e no espírito analítico que preside à enciclopédia. “(…) 

A reforma neoclássica não é só predominantemente tipológica, como se 

caracteriza sobretudo pela firme oposição do conceito de tipo ao conceito de 

estilo” 102, sendo que os vários tipos de edifícios são trabalhados a partir de 

uma abstração formal, para a qual concorre a separação da arquitectura das 

‘artes decorativas’.  

As alterações ao tipo proposto por Durand surgem com a Glyptoteca de 

Munique (1815-30) de Leo von Klenze, com planta de dupla simetria, em que a 

cruz grega é transformada num quadrado. Utiliza também as galerias, elemento 

chave da composição do museu, possibilitando uma organização linear da 

exposição por temática, separando as diferentes épocas e tipos de objectos.  

 

  

Fig. 27 e 28 Fachada principal e corte transversaldo Museu Altes, Berlim (1823-1830).Altes museum, 
Berlim. Karl Friedrich Schinkel. 

 

O projecto para o Museu Altes (1823-30), de Karl Friedrich von Schinkel 

constitui também uma uma evolução dos modelos uma vez que adopta o 

elemento ‘rotonda’, não no centro geométrico da composição mas 

imediatamente após a entrada principal – mais tarde o átrio principal, espaço 

próprio e fulcral no programa museal. A evolução dá-se também no projecto 

                                                             
102 “O tipo é a constante que se transmite através das mudanças históricas”. Argan refere Quatremère de 
Quincy  a propósito desta diferenciação: “ o modelo é um objecto cuja forma pode ser textualmente 
imitada, o tipo é um esquema conceitual que pode manifestar-se em muitas configurações diversas”. 
(ARGAN:1998:201-203) 
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urbano, uma vez que estes dois museus não foram projectados isoladamente, 

antes previam a existência de outros museus no seu entorno, e uma leitura de 

conjunto urbano103. 

Ainda de Klenze é o projecto para a Altes Pinacoteca, que serviu de modelo 

para outros edifícios. Neste edifício as suas diferentes zonas são distintas, 

prevendo já uma ideia de exposição e peças a expor. Esta diferenciação e 

hierarquização de salas, é já uma inovação no projecto e que se deve a uma 

clara valorização de determinados período de arte ou artistas, nomeadamente 

da antiguidade.104  

 Fig. 29 Glypothek, Munique (1816). Leo von 

Klenze. 

 

 

 

 

A Glyptothek de Kenze vai servir de modelo para as galerias de arte do séc. 

XIX com a hierarquização e as galerias lineares. Esta e o Altes Museum vão 

modificar o desenho do museu ideal em que a apresentação privilegia e veicula 

uma interpretação do tempo de forma linear, e a apresentação da exposição 

como uma progressão pela história, ordenada e fixa. Neste período o museu 

vai conseguir uma estreita relação com o conteúdo, dando ênfase ao seu papel 

como elemento activo na apresentação da arte e da cultura105.  

                                                             
103 O Altes Museum possui um embasamento, que o eleva em relação à praça, agrupando-se  com outros 
edifícios formando o que a Giebelhausen refere como uma pequena acrópole. No século XIX vão ser 
construídos outros museus constituindo o que se pode chamar de ilha de museus, formada pelo Neues 
Museum, National Gallery, Kaiser Friedrich-Museum (Bode) e o Pergamon Museum.  
104 Em termos de expressão estilística os museus do séc.XIX e princípio de séc. XX vão ser repositórios 
de formas clássicas como “the Greek temple, the dome  of  the  Roman  Pantheon  and  Palladio’s  villas”  
SCHAER,  Roland  (1993)  L’invention  des  musées,  col.  “Découvertes  Gallimard”,  Paris: 
Gallimard/Réunion des Musées Nationaux. apud BARRANHA, Helena (2009). Beyond the Landmark: the 
effective contribution of museum architecture to urban renovation  acedido a 12 de Abril de 2010 em: 
http://www.cityfutures2009.com/PDF/84_Barranha_Helena.pdf 
105“(…) the display places were fixed: the history of art was not subjected to revisions and interpretations. 
Instead, it was presented as universal, chronological, and progressive. The architecture of the museum 
underscored the instituition’s function as a monument to culture.” (GIEBLEHAUSEN: 2006: 230) 
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Este cenário vai mudar com a exposição internacional de Londres em 1851, 

que, congregando uma grande diversidade de espaços e edifícios, introduz 

com a arquitectura de exposição questões mais tarde incorporadas pela 

arquitectura e também pela arquitectura museal: transitorialidade, flexibilidade, 

atractividade da imagem, inovação tecnológica e de produção associada a uma 

nova estética106. Entre a segunda metade do séc. XIX e as primeiras décadas 

do séc. XX dá-se um grande alargamento da rede de museus no Ocidente, que 

é interrompido com os dois conflitos mundiais e se retoma nos anos 60. 

(FAVIÈRE:1989). 

Com o Movimento Moderno, dá-se uma ampliação da formalização das 

arquitecturas de museu, que incorporam premissas como a funcionalidade, 

flexibilidade, e extensibilidade. O grupo futurista é dos primeiros a reclamar 

para a arquitectura uma formalização consentânea com as tecnologias 

disponíveis, com os novos materiais e com uma estética diferente, numa lógica 

de ruptura com as arquitecturas do séc. XIX, com a sua escala, formas, tipos 

edificados.  

Este desfazamento entre a aceleração do mundo pós-industrial e a 

arquitectura, como de resto acontecia com as outras formas de arte, trouxe o 

rápido descrédito do academismo, a recusa dos estilos arquitectónicos do 

passado e a explosão de movimentos de contestação e renovação, dos quais 

faziam parte Sant’Elia. No seu texto ‘Messagio’ faz uma condenação da 

decoração e revivalismos, a que chama de ‘arquitectura comemorativa’, no qual 

inclui os monumentos. (KINTER:2001:72-3). É importante reter que este corte 

com as formas do passado, cuja recusa vai originar uma multiplicidade de 

novos estilos, vai derivar numa diversidade de formalização de museus no 

século XX. A nossa referência de casos pontuais vai no sentido de, a partir de 

exemplos concretos, compreender a sucessão do que se aportou ao edifício e 

ao conceito de museu, e que se enquadram na divisão feita pelo autor. 

 

 
                                                             
106 O Palácio de Cristal como estrutura desenvolvida propositadamente para a exposição era constituido 
pela assemblagem de peças pré-fabricadas, para uma rápida montagem e desmontagem.  
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O museu entra no século XX 

 

O Museu de Arte Moderna de Nova Iorque – MoMA (Philip Goodwin e Edward 

Durrell Stone, 1929) aparece como o primeiro exemplo de aplicação dos 

princípios modernistas internacionais. Exemplo notório da negação do 

formalismo clássico é a supressão da escadaria na entrada principal e a 

manutenção da continuidade com os edifícios adjacentes, com a sua fachada 

de vidro contínua. 

A introdução da flexibilidade e da ‘neutralidade’ do branco vai constituir um 

modelo a seguir e que será sobretudo abundande na segunda metade do séc. 

XX, e vem no seguimento de uma abstratização da arte – da valorização e 

leitura do objecto pelas suas propriedades artísticas.  

A noção de flexibilidade, é introduzida no Museu de Arte Moderna na 

rotatividade das suas obras107. Este museu era também percursor de um 

processo de autonomização do espaço em relação ao seu conteúdo, negando 

a formação de ambientes que sugerissem a interpretação do objecto de 

exposição. O objecto de exposição valida-se pelas propriedades inatas108, 

sublinhando as suas qualidades formais e visuais ao mesmo tempo que evita a 

contaminação de leitura pela integração num contexto.109 Este “espaço branco” 

vai ser depoletador de movimentos tanto de conformação que exploram fundos 

“neutros” como de movimentos de crítica ao museu, dentro e fora das suas 

instalações. Este modelo pode ser comparado à abstratização da arte na 

evolução do séc. XX, e vem a ser muito criticado por uma desumanização do 

espaço do museu.  
                                                             
107O MoMA direccionava para outras colecções ou instituições, as obras, actualizando a sua colecção 
permanente, de modo a manter-se fiél ao seu propósito, a arte contemporânea. 
108 A este facto não sera a indiferente a política de compra de obras europeias para o enriquecimento do 
património artístico americano, e a formação de um mercado de arte. Como refere Duncan em “The 
museum of Modern Art as Late Capitalist Ritual” o isolamento do espaço da galeria do mundo real 
funcionava e continua a fazê-lo como isolador entre a arte e a economia (valor de mercado) 
(BARKER:1999:46) 
109 Ignasi Solá-Morales refere o início da interpretação moderna da obra de arte com Riegl, quando 
substituí uma leitura da obra referenciando-a que a um contexto histórico, e de segmentação da história e 
dos seus ‘estilos’, por uma leitura sensível, centrada na interpretação individual do sujeito, como fruidor ou 
produtor.”En Riegl, en su propuesta arriesgada y nueva de museo – de presentación y comprensión de 
las colecciones de obras de arte-, lo visualno se agota en sí mismo sino que es vehículo de un sentido, 
que no está previamente definido ni se alcanza por vía racional, sino que se crea en el acto de la 
producción artística y que se transmite por la lectura visual de las obras.” (SÒLA-MORALES:2003) 
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Ao mesmo tempo podemos referir que o acesso ao nível de rua e a similitude 

da fachada e da organização do museu estabelecem um paralelo com os 

edifícios de escritórios circundantes – associando o museu a um edifício que 

concretiza a arte como um produto do mercado, incluindo-o numa lógica não 

diferenciada de outros produtos110. 

               

Fig. 30 Museu de Crescimento Ilimitado (1939). Le Corbusier. 

O Museu de Crescimento Ilimitado de (Le Corbusier, 1931) insere-se também 

numa atitude de flexibilidade quer pela incorporação dos pilotis característicos 

do autor e do movimento moderno, quer pela estrutura em espiral cujos 

atravessamentos permitem um percurso centrífugo extensível e percursos 

transversais mais rápidos. Reflecte também ao mesmo tempo o fascínio pela 

produção industrial e a optimização dos processos de construção – com o seu 

sistema Dom-ino111, aplicando materiais duráveis apenas no piso térreo, de 

modo a que este pudesse ser substituído e aumentado com o acrescento de 

mais paredes leves, que susbtituissem a fachada112. 

                  
 

Fig. 31 e 31 Museu Nacional de Arte Ocidental, Tóquio (1958-59). Le Corbusier. 
 
 

                                                             
110 O isolamento do espaço da galeria do mundo real funcionava e continua a fazê-lo como isolador entre 
a arte e a economia (valor de mercado) (BARKER:1999:46) 
111 Integrado no seu sistema construtivo estava constituído também o léxico - pelos pilotis, cobertura 
ajardinada, planta livre, fachada livre and ‘ribbon windows’ (janela contínua), que iria formalizar os vários 
programas de arquitectura e planeamento da cidade. (CURTIS:2006). 
112 (…) Questo museo è in permanente fase costruttiva: un muratore e il suo compagno; un giocodi casse 
forme, di pilastri-tipo, di travi-tipo.” Citação de carta de Le Corbusier a Christian Zervos. (AA.VV.: 1988) 



81 
 

Na actividade de Mies encontramos alguns trabalhos relativos a espaços de 

exposição. O seu contributo vai dar um novo sentido ao objecto de exposição, 

unificando-o com o espaço, e retirando importância ao tratamento do edifício 

mas produzindo-se uma “arquitectura como construção visual, centrada no 

objecto”113. Como exemplos podemos observar a sala de exposição de vidro, 

por ocasião da Exposição de Estugarda, em 1925, cuja materialidade da 

arquitectura era obtida com os próprios objectos de exposição114, e o MoMA na 

exposição de 1947.  

Na obra de Mies a refinação desta universalidade do espaço de exposição 

atingem o expoente máximo na Neue Nationalgalerie (Berlim, 1962-68), em 

que o embasamento acentua a sua adaptação a um lugar, a qualquer lugar. 

Numa referência clara ao museu templo, desta vez aberto, neste exemplo 

existe a particularidade da exposição parecer acessória, remetida para um local 

secundário (cave).  

Esta desmaterialização da arquitectura concorre para a ideia de menor 

protagonismo desta face ao objecto de exposição, sugerida de outro modo na 

formalização do ‘Museu clássico’ segundo Markus Lüpertz que era constituído 

por “(…) quatro paredes luz vinda de cima, duas portas, uma para os que 

entram outra para os que saem.” (MOOS:1999). No entanto a Neue 

Nationalgalerie é vista como um exercício, por alguns autores, cuja concessão 

é precisamente o cerne do programa, com a incorporação um piso inferior para 

exposição (Lampugnani:2007).  

O movimento de renovação dos museus que se iniciou depois da II Grande 

Guerra vai diversificar as formalizações e conceitos de museu, donde 

sobressaem duas tendências: o cubo branco e o museu como peça primeira de 

exposição. As duas tendências induzem a que estes edifícios se apresentem 

                                                             
113 A arquitectura deve “poner de relieve la presencia física del objecto escogido e inducir a fijar la mirada 
en él” (GUIRAO:2005:33).  
114 Neste exemplo aproveita-se as propriedades de transparência do vidro para deixar entrever o espaço 
seguinte e manter uma relação com o exterior – artificialmente naturalizado (construído) – como 
integrando o museu num território e trazendo-o para dentro da exposição.  
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como objectos urbanos autoreferentes, escultóricos ou cenográficos115, com 

uma função simbólica e representativa.  

Ao mesmo tempo insere-se uma dimensão social na instituição, reforçando os 

laços de identidade com a comunidade, com a criação de uma rede de museus 

de dimensões locais, e mesmo no estabelecimento de redes de um mesmo 

grupo. Na opinião de Jean Faviére, o período pós-guerra encontra no museu o 

garante desse contacto para o resgate dos valores no presente, através da 

mudança do museu a três níveis – colecção, público, e interpretação das 

colecções e do espaço –“le cadre spacial et l’interprétation des collections”.  

Tais preocupações são personalizadas por Georges-Henri Rivière116 a partir de 

1950. Grande impulsionador do movimento da nova museologia e dos eco-

museus, crítico dos espaços neutrais, inicia uma ampliação dos programas, 

objectos e métodos de exposição, precisamente por retirar a quase 

exclusividade da actividade do museu ao objecto, e incluir nele uma dimensão 

social.117  

Com o Museu Solomon R. Guggenheim de Nova Iorque (Frank Lloyd Wright, 

1943-59) surge uma nova abordagem em que se contrapõe ao museu neutral a 

recuperação de uma monumentalidade. O espaço é organizado como um 

percuso em espiral, que se autonomiza e ganha preponderância, que distribui o 

visitante para os vários pisos onde se realizam as várias exposições e restante 

programa do museu. A exposição está remetida para uma leitura secundária 

                                                             
115 (BARRANHA:2003). A autora considera que se enquadram neste neste tipo o Centro Nacional de Arte 
Contemporânea Georges (Pompidou, em Paris e o Museu Guggenheim de Bilbau.  
116 Presidente do ICOM e criador do Museu de Artes e Tradições Populares em Paris. A definição de 
Georges-Henri RIVIÈRE et Hugues de VARINE adoptada em 1971, na 9ª Conferência do Conselho 
Internacional dos Museus refere-se à instituição como (…)” éclaté, interdisciplinaire, démontrant l’homme 
dans le temps et dans l’espace, dans son environnement naturel et culturel, invitant la totalité d’une 
population à participer à son propre développement par divers moyens d’expression basés 
essentiellement sur la réalité des sites, des édifices, des objets, choses réelles plus parlantes que les 
mots ou les images qui envahissent notre vie." Acedido a 1 de Junho de 2010, em: http://www.ecomusee-
creusot-montceau.fr/rubrique.php3?id_rubrique=39. 
117 O trinómio base do museu clássico edifício-coleção-público foi substituído na ampliação dos conceitos 
das várias disciplinas que concorrem para a museologia, pelo esquema território-património-comunidade, 
com o estrutura descentralizada, que podia interpretar uma vasta área e não apenas a sua colecção, e da 
qual faziam parte os bens intangíveis, numa aproximação à cultura local, quer na exposição quer no 
edifício, ou na inclusão de programas pedagógicos. O novo museu evita a homogeneidade cultural antes 
priveligia a diversidade cultural e as relações entre o homem e o seu ambiente natural e cultural. A 
conferência do ICOM 95 referia que a maioria dos museus seriam instituições locais formadas pela 
comunidade para preservar a sua cultura.  
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face à arquitectura118. Se tomarmos este elemento como um dos principais, 

mais significativos para a imagem e identificação do museu, verificamos que 

ele não deriva apenas de uma organização nova, mas vai reportar-se a uma 

imagem exterior que se queria distinta, marcante. A busca de identidade que 

Lampugnani refere e que diz ser derivada do próprio conceito de museu, que 

encontra na arquitectura o veículo primeiro e mais visível para se publicitar.119 

De Itália um novo entendimento da apresentação museográfica, bem como da 

intervenção na reabilitação do património formaliza-se com as obras de 

Scarpa120 e Franco Minissi121. A abordagem de Carlo Scarpa (1706-78), vem 

trazer à intervenção patrimonial uma renovação, com a sua abordagem de 

cariz vincadamente contemporâneo. No Castelvecchio (Verona, 1956-64), são 

assumidos os novos materiais lado a lado com os tecidos antigos. A sua 

intervenção confere a ambos uma projecção e destaque similares, através de 

jogos de planos e uma cuidada pormenorização construtiva, primando pela 

diversificação de situações, numa adequação museográfica a peças 

específicas.  

A passagem do tempo é uma referência nesta intervenção, em que os 

materiais são propositadamente escolhidos e estudados, e depois dõ forma a 

um conjunto em que não se pretende a mera compatibilização, ou amena 

conjugação, ainda que de carácter contemporâneo, mas uma acentuação das 

idades do edifício122. Com a recolocação da estátua equestre Scarpa sublinha 

o confronto entre as duas épocas distintas – a de construção e a de 

intervenção – colocando-as, com desinibição, a par, não conferindo maior 

destaque a nenhuma. 

                                                             
118 Markus Lüpertz comentava em 1984: “ A arquitectura deve apresentar-se de modo que a arte seja 
possível no seu interior, para que esta não seja afastada pela reivindicação da arquitectura ser arte ela 
própria, e sem que a arte seja explorada pela arquitectura enquanto ‘decoração’ o que é ainda pior.”- 
(GREUB:2007). 
119 “The museum as an institution thus challenges the architect to produce an advertisement for it using 
easily remembered images. – even if these images compete with, or even contradict, those contained in 
the collection”. (LAMPUGNANI:2007:249) 
120 Das quais destacamos a Galeria Nacional de Sicília, em Palermo (1959), o Museu Municipal de Castel 
Veccio, em Verona (1958-1961). 
121 Autor do projecto do Museu Nacional de Vila Giulia, em Roma (1955-60)  
122  A propósito do exemplo de Cangrade, é referido que Scarpa “demolished a section of the fabric to 
expose the layers within”. (POWELL:1999:11) 
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Fig. 33 e 34 Museu de  Castelvecchio (1954-1963).  Carlo Scarpa 

Como fenómeno reactivo à instituição de um espaço neutral a arte das décadas 

de 60 e 70 vai ela própria autonomizar-se do museu e procurar novos espaços, 

com os quais possa dialogar e integrem a obra não como cenário mas como 

elemento activo, da qual façam parte. Estas experimentações123, como 

instalações ou tecnologias que vão integrar a arte, acabarão por originar uma 

contaminação biunívoca tanto do museu como dos espaços alternativos. 

Com o Kimberly Art Museum (Texas, 1967-72) de Louis Kahn, a forte 

caracterização formal que encontrávamos em Wright, é retomada através de 

um léxico clássico. A abóboda e os arcos constituiem a geometria e estrutura 

principais, com uma cuidada atenção às proporções e ritmos retomando 

princípios do modernismo, na depuração dos materiais e numa verdade 

construtiva.  

   

 

 

 

                                                             
123A instalação “The Street”(Judson Gallery, 1960) de Claes Oldenburg,apresenta-se como crítica ao 
museu, pretende veicular as antíteses do museu. O grupo Dilaby (Dynamic Labyrinth, Amsterdão 1962) 
inclui a participação do público. As vanguardas russas, e mesmo antes com Duchamp, no salão dos 
Recusados, com apropriação do espaço da galeria incluindo-o na própria obra, ou nos movimentos como 
o site-specificity ou event-specificity, em meados do séc. XX, que vão reinterpretar o espaço da galeria e 
estender os seus limites. Assim há movimentos de agregação do espaço do museu. 
“O espaço do museu foi sendo sucessivamente utilizado pela arte que deste modo o transformou de 
contexto em conteúdo” (DAVIS:2000:17). No seu artigo “Going Public”, Elise Noyez, a autora aborda a 
mudança de uma obra de Takis, do interior do museu para o seu jardim, realçando que a atitude 
subversiva teve notoriedade muito devido à existência no contexto do museu. Ver 
http://criticalissuesintheculturalindustries.wordpress.com/museum/going-public/ 

http://criticalissuesintheculturalindustries.wordpress.com/museum/going-public/
http://2.bp.blogspot.com/_nB-NFZCzT_w/SoRoMWSKZ5I/AAAAAAAAAIc/GYWYNjQNvns/s1600-h/castelvecchio_01.jpg�
http://www.greatbuildings.com/cgi-bin/gbi.cgi/Museo_di_Castelvecchio.html/cid_1147090175_inizio_generale_007.html�
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Fig. 35, 36 e 37 Museu Kimberly, Texas, EUA (1967-72). Louis Kahn. 

O tema do museu templo é reinterpretado na peculiar relação do interior com o 

exterior – rasgos de luz nas galerias que soltam o elemento da parede não 

portante dos arcos estruturais, aplicando por outro lado o esquema modular, 

das galerias em abóboda, que constitui o elemento base da composição e que 

estrutura e unifica todo o espaço.  

Jones (2002) refere que se dá a substituição do elemento sala pelo da 

abóboda, conferindo assim uma unidade ao espaço. Este grande elemento e a 

sua cuidada geometria, que reflete a iluminação natural, faz a separação entre 

zonas do museu, mas em simultâneo adquire o carácter de contínuo 

multifuncional, que regula a compartimentação e se estabelece como elemento 

mediador entre esta e o espaço vazio. Nas palavras do próprio Kahn, citadas 

pelo autor: “A plan is only good when many things can happen without 

destroying it”.  
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Um outro tipo de museu, denominado de Beaubourg124, é referido por 

Lampugnani, materializa de um modo particular a deslocação da importância 

da exposição para o edifício, para o seu entorno e, pelo seu novo entendimento 

da função museal, focaliza-se na dimensão social do museu. O Centro 

Georges Pompidou (Renzo Piano e Richard Rogers, 1972-77), vai ver 

destruído o elemento sala e entender o espaço de exposição como um grande 

vazio, flexível, descomprometido, passível de ser apropriado por inúmeros 

indivíduos, com uma grande liberdade.  

      

Fig. 38 e 39 Centro Pompidou, Paris (1971-1977). Renzo Piano/ Richard Rogers. 

O projecto afirma a sua condição urbana e monumental através das fachadas 

de expressão tecnológica que comportam de forma aparente uma grande 

quantidade de redes e infraestruturas que por norma se ocultam no interior. 

Concebeu-se o espaço do museu como sucessão de planos livres cuja 

ocupação seria flexível, diversificada (não para uma determinada colecção), 

com uma forte componente social, sobretudo como reacção ao museu clássico, 

em que a sala vai ser substituída pela ideia de espaço – livre, sem barreiras 

físicas ou visuais, para ser livremente ocupado.  

 

                                                             
124 Exemplos deste tipo de museu: a Neue Staatsgalerie de Estugarda, o CCB, a Culturgest, a Fundação 
Serralves e o Museu da Ciência Viva na Expo’98. (ANICO) Surge como oposição ao museu clássico 
como Orsay (1978) - reabilitação da estação de caminho de ferro - cuja colecção distingue duas épocas 
de arte: o romantismo do séc. XIX e o impressionismo séc. XX. Separadas em níveis distintos, os espaços 
são tratados de modo diferente, com uma recriação de motivos arcaízantes para a arte do séc. XIX, cujos 
materiais nobres, remetem para uma perenidade grave e institucional. “Orsay tem um carácter demasiado 
histórico. O modo de exposição faz com que as peças se diluam perante a nova arquitectura do museu. O 
desenho distrai pela sua “monumentalidade”. A mesma monumentalidade que Aurora León referia dever 
evitar-se de modo a tornar o museu mais democrático, nomeadamente na fachada. 
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No entanto a imensa liberdade de ocupação revela-se impeditiva de 

interpretação eficaz, constituindo um grande vazio, dfícil de preencher. 

DAVIDTS alude ao Cristal Palace, numa comparação de dois edifícios de 

estrutura tecnológica e estética inovadoras e vanguardistas, cujo interior vazio 

impelia à constante construção de espaços interiores. Mas enquanto um é 

tremporário, ou outro é de construção permanente, e ressentiu-se da imposição 

do vazio, da falta de referências. 

Podemos assim identificar a necessidade por parte da arquitectura incluir 

referências, espaços ou elementos, que ajudem colaborem para a 

interpretação do conjunto, para este ser efectivamente flexível e não 

condicionar a exposição. Para, assim, não excluírem o público dessa 

interpretação.   

 

“(…) in these vast, noisy spaces, with crowds of people streaming through them, all 

contemplative analysis of art is nullified”. (LAMPUGNANI:2006:251) 

 

A utilização de edifícios existentes vai ser uma alternativa ao museu pós-

moderno. A partir dos anos 60 muitos artistas vão utilizar espaço fabris para 

elaborarem obras não tradicionais, com escalas diferenciadas, do tipo 

performances/instalações. Estas vão ter lugar em fábricas, barracões, 

armazéns, que lhes proporcionam a par de uma informabilidade, e baixo custo 

de renda, uma flexibilidade para trabalhar e apresentar que o museu 

convencional não garante. 

         

Fig. 40, 41 e 42 Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles –MoCA(1983), EUA. Frank O. Gehry. 

http://dylan.yesles.com/findings/100�
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Na linha de aprovoveitamento de espaços alternativos o MoCA Temporary 

Contemporary instala-se num armazém reabilitado (enquanto o espaço 

definitivo, com projecto de Arata Isozaki estava em construção) numa 

abordagem minimal125 que apenas incorporou paredes brancas amovíveis, 

extendendo a flexibilidade que já de si o espaço oferecia. Este espaço tinha 

como ponto forte a evocação da produtividade, do espaço fabril, aliada a uma 

patina decorrente do passar do tempo e do seu prévio uso.  

A comparação com o novo edifício que veio a funcionar em conjunto com o 

primeiro foi inevitável: o novo edifício tinha sido concebido como para um 

museu tradicional, no seu desenho e na ambiência extraordinária, 

É descrito por Davidts como inapropriado a receber objectos que quebrassem a 

sua serenidade, remetendo-se estes para o edifício reabilitado. A flexibilidade 

deste espaço é abordada aqui a dois níveis: a um nível físico (ao estabelecer-

se um paralelo com o tipo de espaço da Neue Galerie de Mies) e a um nível 

psicológico ou metafórico, quando o espaço parece estar ainda em 

construção126 – e cujo completamento provém da interpretação dos objectos 

que acolhe. 

A última década do séc. XX introduz-nos uma sociedade que Castells (2002) 

caracteriza pelas oposições, tensões, a três níveis que se interligam: o global e 

o local, o individualismo e a comunidade (necessidade de formação de uma 

identidade colectiva e ao mesmo tempo particular, autónoma), que se 

relacionam com um terceiro nível de formalização dos processos de fluxos 

(flows) e de lugares (places). A reacção aos processos de uma globalização 

suportada pelos fluxos de informação corresponde agora uma distinção das 

identidades locais e individuais127, e que levam a uma necessidade de 

                                                             
125 “He simply joined the two separate warehouses, cleaned them up, and introduced the necessary 
spatial, functional and technical facilities and museum amenities”. (DAVIDTS: 2006) 
126 “To achieve flexibility, the shed no longer needs to be well-serviced, but undecorated, to the extent that 
it looks like a construction site or a building in progress.” (Id: 2006) 
127 “In the early twenty-first century the challenge is the sharing of the city by irreversibly distinct cultures 
and identities.(...) Thus, in the absence of a unifying culture, and therefore of a unifying code, the key 
question is not the sharing of a dominant culture but the communicability of multiple codes”. 
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afirmação uma nova monumentalidade simbolicamente reconhecível pelos 

diversos segmentos sociais nas diversas formas de apropriação da cidade128.  

Na passagem para o séc. XXI os museus tipo Beaubourg deixaram de ser de 

constituir um modelo, e o rumo das instituições museais passou a incorporar 

uma tendência para a aproximação ao elemento local, passando por uma 

redução da sua dimensão e integrando novas temáticas, bem como 

estimulando a reabilitação da arquitectura e núcleos urbanos. 

Um novo museu pretende a expressão da diversidade e da identidade das 

comunidades, evitando o grande edifício monumental, aproximando-se a sua 

escala dos tecidos urbanos e, numa lógica de cozimento e aproveitamento dos 

vazios urbanos, numa lógica de afirmação contra a globalização. No entanto a 

afirmação num mundo global pode ter sentido contrário e contribuir para o 

agravamento da homogenização. 

 

 Fig. 43 Museum of Arts & Design – MAD, Nova Iorque (2008). Brad Cloepfil 

 

 

 

 

 

As cidades respondem no séc. XXI ao apelo de se tornarem globais, dotando-

se de competividade a nível cultural e afirmando uma identidade, para que a 

qual concorrem a instalação de novos museus, programas culturais129 e 

exposições universais, com a encomenda de projectos a arquitectos 

                                                             
128 O espaço e o tempo, definitivamente não se correspondem e não são lineares, já que a apropriação da 
cidade e da informação se faz a com movimentos pontuais tipo ‘gafanhoto’. (CASTELLS:2002) 
129 “A Capital Europeia da Cultura foi lançada em Atenas em 1985, como uma iniciativa 
intergovernamental. No entanto, desde 2005, a nomeação das cidades passou a estar englobada no 
âmbito comunitário”. Definiu-se como objectivos:” Valorizar a riqueza e a diversidade das culturas 
europeias, assim como as características comuns, e contribuir para um maior conhecimento mútuo dos 
cidadãos europeus.” Retirado de http://www.eurocid.pt em 30 de Maio de 2010. 

http://www.eurocid.pt/
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pertencentes ao star-system130. Esta mediatização contribui, ou é mesmo 

essencial, para essa mesma identificação131. Como reacção dá-se a maior 

aposta na reabilitação que procura lugares com identidade, lugares peculiar 

proliferação de património industrial. Pela sua imagem, formas peculiares, 

localização ou dimensões são actualmente objecto preferencial para a 

reabilitação. 

            

Fig. 44 e 45 Museu Guggeheim de  Bilbau. 

Bilbau, apesar de possuir um grande conjunto de edifícios industriais 

abandonados, ou em vias de abandono, veio somar a este património um novo 

museu – o Guggenheim de Bilbau de Frank O’ Gehry, uma das referências 

para o panorama museal como arquitectura icónica. Com este projecto 

pretendia-se resgatar a cidade do anonimato, funcionando como edifício de 

excepção, e contribuir para a mudança de imagem da cidade e para a 

dinamização de actividades culturais e económicas. 

Ao estar associado a uma valorização do património e renovação urbana, o 

museu de Bilbau, teve como principal tarefa conferir visibilidade à cidade, como 

protagonista de formas reconhecíveis e apelativas (BARRANHA:2008). É no 

entanto muito criticado pela secundarização da sua própria colecção ou mesmo 

da falta de relação com a cultura local – vários autores remetem a 

                                                             
130 A contaminação da arquitectura pelos mass média, que distinguindo personalidades cuja obra é 
passível de uma identificação imediata e se traduz, pela divulgação, num produto de consumo. Tal 
processo conduz à homogenização do gosto e da produção, e provoca a proliferação da arquitectura de 
excepção como cenário, ou foco de atenção para os meios próprios meios de informação, levando 
mesmo a uma rivalização com o património (com a classificação imediata de projectos novos).  
(GADANHO). 
131 It is not the art, but the architecture that is the real attraction here. And the architecture is not behaving 
subserviently, but acting as the protagonist.” (Lampugnani:2006:248)  
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secundarização da exposição em relação ao contentor e a todas as ofertas que 

se podem encontrar no museu132.  

 

De facto a sua imagem exibe uma proliferação de arquitecturas exuberantes, 

cujas formas espectaculares atraiem o público133, e que se torna apetecível aos 

governantes locais recriar o “efeito G”, numa lógica de consumo. O museu 

deixa de ser apercebido como um lugar específico com uma ambiência própria, 

quando a sua arquitectura passa a ser semelhante à que encontramos noutras 

localizações como resposta a outros programas.  

Tal vai conduzir na opinião de Smith a um movimento de resposta, que 

podemos encontrar noutros museus, e que passa pela diversidade e 

identificação local, também na produção arquitectónica quando se percebe que 

a fórmula de Bilbau não resulta se repetida até à exaustão.134 

     
Fig. 46, 47 e 48 Parrish Art Museum, South Hampton, Nova Iorque (2012); Galeria Sammlung Goetz, 

Munique (1991-92). Jacques Herzog e Pierre de Meuron. 

 

O “cubo branco” é formalizado concepção do museu como um contentor 

despojado, é formalizada na Galeria Sammlung Goetz, que se insere na 

corrente minimalista que surgiu nos anos 90 do século passado. A sua 

                                                             
132 “The tendency to shrink the collection and expend its envelope is evident (…) where the experience of 
the paintings is secondary to the experience of visiting the place as a whole(…)”.(Saumarez-
Smith:2007:547) 
133 O museu é entendido como desencadeador de uma repetição formal que se banaliza e perde o 
encanto ao ser superada pela obra seguinte, atribuindo aos concursos por convite bem como aos media a 
valorização, como tendência, das soluções fantásticas e pouco relacionadas com o lugar. (RYBCZYNSKI) 
134 “The chief aim of architecture should not be to entertain, titillate, or shock viewers. After the third 
example of swirling titanium and colliding prisms, the effect begins to wear thin.(…) Le Corbusier 
understood this, which is why he did not repeat the sculptural effects of Ronchamp in other buildings. 
Once was enough.” Tadao Ando reconhecido como seguidor de Kahn, na modelação da luz e 
simplificação das formas no betão. A critica de Benjamin Forgey critico do “The Washington Post”, citada 
pelo autor, a propósito da Pulitzer Foundation: "It is almost dumbfounding in the United States to find an 
art museum whose interiors possess both the austerity and serenity of a Zen garden." (RYBCZYNSKI: 
2002) 

http://2.bp.blogspot.com/_2JrKyRMcVU8/So68PwZeC7I/AAAAAAAAVHk/3QVOU0wNvlE/s1600-h/parrish-art-museum-by-herzog-de-meuron-02.jpg�
http://2.bp.blogspot.com/_2JrKyRMcVU8/So68PITd7yI/AAAAAAAAVHU/AYpQ5NbDsvI/s1600-h/parrish-art-museum-by-herzog-de-meuron-04.jpg�
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depuração pretende uma vez mais a exclusiva notoriedade dos objectos de 

exposição, ao mesmo tempo que se lhe reconhece uma recuperação do 

sentido de percurso, como transposição de um espaço a outro, um pouco como 

as enfilade – agora na direcção vertical – e um condicionamento visual extremo 

na separação do interior/exterior. Estas premissas refletem-se na sua imagem 

que sendo despojada, não evita a sua notoriedade pela geometria e cor 

‘claramente reconhecíveis na escala urbana135, obtendo como resultado final a 

predominância visual e formal, pela simplicidade e contraste com o meio. 

         

Fig. 49, 50 e 51 Tate Modern, Londres (1994-2000). Jacques Herzog e Pierre  de Meuron. 

 

Também Tate Modern participa desta vaga de regeneração urbana, desta vez 

reaproveitando um edifício industrial de uma estação eléctrica. A reabilitação 

do existente vai conciliar a conservação da temporalidade da arquitectura com 

a adequação às exigências do museu actual. A sua reversibilidade deve ser ao 

mesmo tempo um compromisso com a preservação do edifício, com a sua 

                                                             
135 Para o entendimento do conceito do museu minimalista é importante o contributo de Remy Zaugg. 
Defende um museu que nasce da estreita relação entre o observador e o conteúdo e uma arquitectura 
que parta desta premissa para construir o seu discurso de dentro para fora. Tal pressupõe a negação da 
arquitectura como formadora de lugar, e a obra de arte como portadora de sentido e significado, não 
necessitando de uma arquitectura que lhe impusesse um sentido ou a inserisse num discurso expositivo. 
O que conduz a uma atitude minimalista, ou de total ausência de referências ou elementos que perturbem 
a relação entre obra e observador, que se opõem à contextualização das obras na exposição através do 
design ou da arquitectura. Zaugg vai propor um sistema de espaços ortogonais com dimensões 
adequadas à fruição da obra de arte (assumindo que era uma pintura), e a articulação de vários desses 
espaços, com caracterização de medidas e materiais, e da luz (que não deverá produzir sombras – não 
tendo forma) de modo a que as perturbalções ao acto fruidor sejam as menores possíveis., e que negam 
a disposição em fila, preferindo a autonomização de salas, que constituem momentos independentes de 
fruição, não contaminados, pela perspectiva nem impondo o percurso para chegar a derminada obra. O 
museu como instrumento que existe no anonimato. Esta negação do percurso orientado nega também a 
existência de uma organização temporal da exposição e das obras. Negando-lhe um contexto face às 
restantes. Retirando-lhe deste modo valor histórico. 
“ Zaugg’s suggestion is that the rooms of the museum should be arranged in small groups of between two 
and seven rooms inside the larger envelope of the museum architecture. this prevents the passageways 
between rooms becoming frustratingly numerous, separates the access paths from the rooms themselves 
and (most importantly for Zaugg) prevents the catastrophe of the chronological presentation of the works 
in the suite of rooms.” (BRAM:2003) 
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materialidade, mas também a adequação ao programa museal. A respeito 

desta reabilitação, Davidts (2007), apresenta um texto muito crítico que se 

inicia pela descrição do fascínio que o grande hall da Tate provoca na opinião 

pública.  

O edifício pela sua nova imagem veio tornar-se um referencial para a cidade e 

habitantes, e interpretado como um novo grande espaço de inclusão, um pouco 

no sentido do Beaubourg, apesar de ter nascido da reabilitação de uma 

estrutura industrial existente. Segundo o autor revemos aqui também um 

grande vazio, desta vez constituído pelo ‘Turbine Hall’. 

O artigo aponta as opções de projecto como causas desse vazio monumental. 

A remoção de objectos pré-existentes no átrio, o tratamento dos materiais, bem 

como a ausência de referentes arquitectónicos atribuidores de escala levam à 

produção do gigantismo dos trabalhos que nele se expõem – e à 

miniaturização do observador – e à atribuição de um carácter excepcional ao 

espaço, que não o qualifica necessariamente como espaço museal136.  

Podemos assim dizer que os exemplos referidos se acumularam e constituiram 

um manancial de intenções que os novos projectos museais recriam e que 

Moos (1999) identifica em quatro vertentes distintas: uma arquitectura 

exuberante e escultórica; a reabilitação de monumentos com o destaque da 

opção por edifícios industriais137; o museu aberto com a criação de um espaço 

vazio, a ser ocupado, interpretado pelo artista ou pelo curador da exposição e, 

finalmente, o museu como sucessão de espaços – enfilade. Se cruzarmos com 

as tendências referidas por Thierry Greub podemos obter uma boa amostra do 

panorama museal actual.  

Assim podemos identificar a par, a reinterpretação do museu clássico de planta 

quadrada, incorporando a cúpula, com galerias e pátios interiores, um museu 

sensorial, quem a arquitectura evoca e comunica substituindo a própria 

                                                             
136 “(…) partitions are conceived as movable walls rather than temporary structures. This gives every 
layout the appearance of permanence. Despite regular changes to the permanent displays and to the 
layouts of temporary exhibitions, the interiors of Tate Modern seem to configure the museum as 
monument.” (Giebelhausen:2007:239) 
137 Museu d’Orsay, Dia Center for the Arts em Nova Iorque, Gasometer in Oberhausen, Lingotto em Turim, 
Museu de Arte Contemporânea em Genebra, Modern Kunst em Schaffhausen, Hamburguer Bahnhof em 
Berlim, Deichtorhallen em Hamburgo) são alguns exemplos. 
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exposição, não a secundarizando mas tomando o seu lugar, como é o caso do 

Museu Judaico de Berlim, onde Libeskind materializa sensações e memórias 

nos espaços por si criados, gerando uma verdadeira interacção como o 

visitante, uma experiência física e emocional mais forte ainda que a exposição 

dos artefactos, e que a prepara.  

           

Fig. 52 e 53 Museu Judaico, Berlim (2001). Daniel Libeskind.  

Outra tendência reside na contaminação do museu pelas actividades do 

quotidiano da cidade, e que leva à diversificação dos programas, e à 

dissolução da fachada permitindo uma interacção interior/exterior, trazendo a 

cidade para dentro do museu, e vice-versa – num equlíbrio entre o museu-

templo e o museu massificado138. A fachada como continuação do interior, ou 

como muro fechado, obtem em muitos exemplos um claro protagonismo 

urbano, tanto numa atitude expressionista ou minimalista139, aposta sempre no 

protagonismo urbano do edifício, face à exposição (COHN:2009). Do mesmo 

modo Gottfried Knapp (GREUB: 2007) refere a necessidade de incorporação 

das novas funções como pretexto para a derivação estilística e a 

espectacularidade da arquitectura, secundarizado a exposição. 

Concorrem para esta abertura do museu à sociedade e ao turismo também a 

diversificação do programa, criando novos espaços e funções, em especial os 

programa educativos e a rotatividade das exposições temporárias, mas 

também as novas leituras dos acervos – esta adaptação às novas funções 

                                                             
138 Com a mostra do interior do museu, numa versão publicitária ou numa versão de transparência e 
permeabilidade biunívoca com a cidade. A interacção leva a que a cidade seja recriada na própria 
estrutura de museu como no caso do Centro de Arte Towada (2007), Aomori, Japão (arquitecto Ruye 
Nishizawa). 
139 Lynch referia a necessidade de uma identificação formal e diversidade, de modo geral na cidade, que 
o museu cumpre. Exemplo: Sanaa (Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa), Contemporary Art Museum New 
York 2007. 
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complementares no museu e a especificidade almejada por cada uma das 

instituições insere-se numa lógica de globalização (RECTANUS:2007:385). 

A constante renovação que o museu deve comportar, torna-se sensível num 

edifício menos recente, alvo de reabilitação. O museu deve poder responder de 

forma adequada às várias solicitações numa solução de compromisso entre a 

sua viabilidade institucional e o impacto para o edifício – factor diferenciador do 

processo de reabilitação.  

Não será o tema associado ao museu que importa aqui eleger, muito embora 

se possa entender que ao exercício de arquitectura a arte moderna e 

contemporânea tem induzido uma constante e acelerada transformação, fruto 

das constantes vanguardas e pesquisas da arte, e que como tal o museu 

direccionado para estas colecções tem sido relevante para a reformulação do 

seu conceito, reiventando sistemas de apresentação (LORD:2005). Como 

refere Barranha, “ (…) os museus de arte contemporânea assumem um papel 

relevante, no sentido em que conferem visibilidade às pesquisas estéticas e 

conceptuais do presente constituindo territórios de cruzamento entre as actuais 

tendências da museologia, da arte e da arquitectura.” (BARRANHA:2003:311-

33). 

Mas como Andrew McClellan140 refere não há consensos na relatividade entre 

contentor e conteúdo. Há alguns exemplos de edifícios que serão alvo de 

reconhecimento pelo diálogo “fecundo” da relação contentor-conteúdo. Greub 

apresenta-nos o Museu de Arte Romana em Mérida, de Rafael Moneo, como o 

exemplo perfeito de um projecto arquitectónico coerente com a exposição 

apresentada, como fossem indissociáveis um do outro, sem que nenhum 

precedesse outro.  

Muito mais consensual é centrar a questão no terceiro elo do trinómio – o 

visitante – elegendo-o como factor de atenção, no processo de comunicação, 

de apreensão de informação, que se constitui no museu. Mais do que um 

                                                             
140 “Within the art world, however, there has been much disagreement over what constitutes good museum 
design. On one side, architects and city officials tend toward showpiece buildings that have drawing power 
as bold works of art in their own right. On the other side, museum curators and art critics see splashy 
architecture as an unfortunate distraction from the art on display. As Roberta Smith in the New York Times 
put it: «Buildings don’t make museums; art and only art does».” – (MCCLELLAN: 2008) 
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visionamento de bens ou de arquitecturas a incorporação do museu na 

sociedade faz-se pela interpretação da informação, o que faz do museu um 

canal de comunicação. No museu devem assim ser incorporadas as 

mensagens sobre as quais se pretende reflectir, e que devem ser veiculadas 

também pela arquitectura, como a sustentabilidade, na dimensão ecológica, ou 

como o conhecimento das culturas locais, em que a experiência como 

processo dinâmico que modifica o visitante se revela fundamental. 

(ASTUDILLO).  

 

Fig. 54. Museu de Arte Romana, Mérida (1980-84). Rafael Moneo. 

      

Fig. 55 e 56. Museu de Arte Romana, Mérida (1980-84). Rafael Moneo. 

García-Herrera refere que mais importante que a formalização do exposto é a 

valorização do processo de transmissão da informação, com a “idoneidad entre 

mensajens y médios, y la sintonia entre contenido y contenedor. 
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Considerações  

 

O museu apresenta-se sempre e desde o seu início como um discurso que é 

veiculado através da sua colecção – desde a antiguidade até ao dias de hoje, 

com propósitos de manifestação de poder, de detenção de conhecimento, de 

classificação e ordenação do real, de formação e educação, de diálogo, e troca 

de ideias. Até ao final do séc. XIX o museu obedecia a modelos espaciais 

específicos, como a galeria, a rotunda, a escadaria, a colunata, instituídos que 

estavam os modelos da antiguidade. 

Uma das alterações fundamentais centra-se na mutabilidade do espaço 

arquitectónico e na sua relação com a obra de arte. A partir o início do séc. XX 

os modelos tradicionais rompem-se e surgem inúmeras manifestações formais 

para este programa. A obra de arte autonomiza-se e ela própria desafia o 

espaço arquitectónico, interpretando-o, procurando outros espaços alternativos 

que não a conformem. Nos anos 60, o museu vai integrar em si o contexto 

social e físico, relacionando-se em específico com um lugar, com uma 

comunidade. Constituem-se e expandem-se as redes de museus regionais, ou 

de sítio, e eco-museus.  

A grande escala passa a uma escala local, a par do contínuo movimento e 

expansão de edifícios e instituições nacionais, de grande impacto e 

apresentação, que nunca deixaram de constituir uma faceta do museu, numa 

exploração política dos valores identitários quer do seu conteúdo quer do 

próprio contentor. Passam estes a integrar funções novas de lazer, para chegar 

ao público – restaurantes, lojas, etc. O museu torna-se flexível, e multiplicam-

se as soluções.  

O museu vê a sua arquitectura no final do séc. XX a tomar um lugar de 

destaque em relação ao seu conteúdo, fruto de contingências várias, como 

sejam a notoriedade da arquitectura, e da profissão, a expansão do turismo 

cultural e delimitação de franjas sociais urbanas quer pela via de um pós 

modernismo e expressionismo, quer pelo minimalismo, muitas vezes 

retomando a essência formal enunciada dois séculos antes.  



98 
 

Evolução da indústria e arquitecturas 

 

O conceito de fábrica compreende uma congregação de elementos e factores 

que compreendem uma unidade central de energia, conjunto de sistemas e 

mecanismos, ferramentas, máquinas que substituem, complementam e 

facilitam as tarefas realizadas pelo homem. O modelo da fábrica traz consigo 

também modelos de gestão e de produção que eram inexistentes numa fase de 

indústrias artesanais. O aproveitamento dos recursos naturais através da 

evolução da mecânica e da hidráulica vão rentabilizar muito mais a produção 

artesanal tradicional141. A unidade fabril opera uma grande mudança na cidade 

e na produção relativamente às indústrias manufactoreiras, com aumento de 

produção, diminuição de trabalhadores, alteração da estrutura laboral com 

criação de novos cargos, apontado para a especialização que de resto também 

pauta a concepção do edifício. 

A introdução da máquina a vapor foi responsável por uma grande mudança na 

arquitectura industrial. A necessidade de dotar as estruturas de maior 

capacidade de carga, de maiores áreas, de conseguir maiores vãos, maiores 

panos de vidro, vai ter resposta pela arquitectura com o recurso a novos 

materiais, como o ferro, vidro e betão. A implementação de máquinas vai 

desenvolver-se a par de edifícios da arquitectura do ferro, que não 

acompanham a evolução tecnológica e formalmente se reportam ao passado, 

apresentando arquitecturas revivalistas ou exóticas, características do 

Romantismo do séc. XIX. Apresentam diferentes expressões regionais, como o 

neo-palladianismo em Inglaterra, ou medievalismo Gótico em França, 

                                                             
141 O desenvolvimento industrial pode assim ser referido em três momentos distintos no que diz respeito 
ao mundo ocidental: período pré-industrial (até final do séc. XVII), período proto-industrial (desde o séc. 
XVIII) e período industrial (desde as últimas décadas do séc. XIX). As proto-industrias apresentam a 
congregação dos vários processos e fases num mesmo edifício, um único local de produção, 
diferenciando-se da produção dispersa em unidades familiares da fase pré industrial mas não congregam 
num local uma mesma fonte de energia centralizada, características do período industrial. Estas 
utilizariam energia animal numa primeira fase, a qual posteriormente seria substituída por sistemas de 
energia hidráulica. Esta substituição terá sido mais lenta em países como Portugal, tal como a posterior 
incorporação pela energia a vapor, uma vez que o consumo de energia sendo reduzido, não fomentava a 
substuituição por novos sistemas energéticos. 
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impulsionadas em parte pelo movimento restaurador europeu, e pela 

emergência de movimentos nacionalistas por toda a Europa. 

Estas arquitecturas recorrendo ao ferro eram contudo em aparência e 

decoração semelhantes às de tecnologia de alvenaria de pedra ou tijolo, já que 

numa fase inicial o ferro foi utilizado em sistemas de cobertura142, de modo a 

proporcionar maiores vãos necessários quer para as naves industriais quer 

para os grandes edifícios públicos, característicos da nova urbanidade do séc. 

XIX.  

Eram ainda elaborados em ferro elementos estruturais, como colunas143, 

sistemas de fixação de panos de parede, tipo gatos, perfis para aumento de 

vãos144, sem uma preocupação decorativa ou de composição – pelo que eram 

remetidos para o interior ou cobertos por outros materiais. Só mais tarde vão 

ser aplicados nas fachadas ou em elementos de distribuição como galerias e 

escadas, recriando os modelos neoclássicos, nos elementos de fachada, de 

suporte e cobertura.  

A sua aplicação é sobretudo com carácer eminentemente utilitário145, em que a 

função leva ao descurar da decoração, uma vez que as zonas nobres do 

edifício continuavam a ser trabalhadas e revestidas em pedra, e ainda que se 

suportassem do ferro, a sua utilização não era por norma era aparente146. 

Viollet-le-Duc, entre outros critica a necessidade de encontrar uma nova 

arquitectura, que rejeitasse os formalismos arcaizantes, potenciados pela sua 

                                                             
142 “On the Continental iron was first used for buildings purposes as a roofing material” (GIEDION: 175)   
143. Relativamente ao edifício de Fiação e Tecidos Lisbonense (1846-49, arq. João Pina de Fonte) refere-
se que neste se encontram “(…) enormes pilares de ferro fundido imitando as formas clássicas habituais 
na pedra e suportando pavimentos de abobadilha de tijolo, com dimensões globais e uma expressão algo 
«primitiva», que o uso posterior do ferro laminado, mais leve e resistente, modernizará.” FERNANDES, 
João Manuel. Arquitectura Modernista em Portugal (1890-1940). Lisboa: Gradiva, 2005. 
144 No edifício da central Tejo, é a incorporação do ferro nos vãos que permite que estes sejam alargados 
e forneçam a luminosidade necessária e a ventilação para dispersão dos gases de combustão. 
145 A sua utilização amplia-se em Portugal a partir de 1860, após quase um século de experimentação. 
Relativamente ao edifício de Fiação e Tecidos Lisbonense (1846-49, arq. João Pina de Fonte) refere-se 
que neste se encontram “(…) enormes pilares de ferro fundido imitando as formas clássicas habituais na 
pedra e suportando pavimentos de abobadilha de tijolo, com dimensões globais e uma expressão algo 
«primitiva», que o uso posterior do ferro laminado, mais leve e resistente, modernizará.” 
(FERNANDES:2005).  
146 Mais tarde as estruturas em ferro irão adquirir uma estética própria e estar representadas em zonas 
nobres como é o exemplo da Biblioteca Nacional de Paris (1858-68), onde Henri Labrouste, através das 
grelhas de ferro que serviam de percurso nos vários pisos permite a chegada da luz zenital de um tecto 
em vidro aos pisos inferiores, e ser empregues nos mercados e nas exposições universais. 
(GIEDION:1982:223-6 e 265).  
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fácil modelação do ferro, capaz de se ajustar ao gosto revivalista da época, e 

retomasse o projecto com coerência entre estrutura e a forma147, que se 

promete desde o Palácio de Cristal148 - referência como percursor de uma 

estética e coerência de projecto que vai chegar no séc. XX com o emprego em 

grande escala do ferro e do vidro149. 

 

Fig.57 Royal Pavilion (1818-21) em Brighton, 

do arquitecto John Nash, é dos exemplos 

mais efusivos da aplicação do ferro.  

 

 

 Fig. 58 Palacete na Avenida Fontes Pereira de Melo, 1914, de Norte Júnior.  

Com o início do emprego do betão armado150 nos edifícios industriais em 

França – de 1890 a 1900 – por François Hennebique151 vão-se testar as novas 

tecnologias para aplicar de seguida, em todo o tipo de edifícios, com os mais 

diversos usos.  

A influência dos edifícios industriais e da sua lógica e construção contaminam 

Tony Garnier no seu projecto para uma cidade industrial (1899-1904) onde 

aplicava o betão em todas as suas construções e retirava partido das novas 
                                                             
147 Ou como Pevsner a coloca: unificação entre a função (programa), estrutura, matéria e decoração. 
148 Já anteriormente se tinha empregue o ferro e vidro em espaços de exposição como o caso da Galeria 
de Orleães, no Palais Royal, Paris (1829-31) que serviria de modelo e ensaio para as Galerias Vittorio 
Emanuelle, Milão (1865-67) e mesmo para os pavilhões de vidro das grandes exposições (GIEDION:179-
181).  
149As primeiras construções em ferro foram pontes. A primeira ponte de ferro do mundo em 
Coalbrookdale, Shropshire construída entre 1777-1781 (PEVZNER:1968:12). O primeiro edificio 
totalmente erigido em estrutura de ferro aparente foi uma fábrica de chocolate (FRAMPTON). Giedion 
apresenta a ponte sobre o rio Severn (1775-79) como a primeira ponte em ferro (cast iron). 
150 Patenteado em 1856 por François Cognet. 
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potencialidades do material: coberturas delgadas, consolas, grandes vãos, 

paredes finas não estruturais, e possibilidade de maiores superfícies de vidro. 

Daqui bebem as arquiteturas modernistas, do fascínio pela simplicidade e 

assumpção do material e suas potencialidades. Arquitectos alemães e 

vienenses – veja-se o trabalho de Loos, ou de Wagner – recusam a aplicação 

de formalismos do passado a uma nova sociedade. 

  Fig. 59  “Postal Savings Bank” (1904-06), Otto Wagner. 

 

Outros projectos de cidades jardim ou cidades radiais, desenvolvem-se como 

resposta aos novos problemas que decorrem do rápido crescimento industrial, 

e das decorrentes necessidade de transporte de bens, matérias e pessoas, a 

que os movimentos modernistas tentaram responder, colmatando carências 

sociais. De forma eficaz, práctica, contemplando uma estética própria, integram 

a linguagem da máquina e formalismos que provinham da construção para a 

indústria. 

 

 Fig. 60   “Canadian grain stores and elevators”. Le Corbusier – Vers 

une Architecture (1923). 

 

 

 

 

 

 

http://www.metapedia.com/wiki/images/Architecture75.jpg�
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“(…) whereas the Futurists intended to conjure an aesthetic out of machinery end engineering, 

the Germans hoped to conjure some aesthetics into them.” (Banham:1994: 68) 

 

      

Fig. 61 e 62 Sala de Montagem da Fábrica de turbinas da AEG (1908-1909). Peter Behrens. Fig. 63 
Fábrica de formas de alçado Fagus (1910-1914, Walter Gropius. 

 

Em 1907, a fábrica da AEG, de Peter Behrens em Berlin, constitui-se como 

referência (e mais tarde a fábrica Fagus de Walter Gropius, de 1910) e vem 

reinterpretar a relação entre os métodos de produção e a arquitectura de autor, 

com a conjugação dos processos industriais de produção e das suas 

espacialidades a um desenho e composição do edifício rigoroso.  

No mesmo ano, a fundação da Deutcher Werkbund pretende a aproximação 

dos designers à indústria, e o pronto reconhecimento de que a qualidade 

estética não estava dependente de uma nobreza do material (os materiais 

tradicionais até aqui sempre estiveram associados a zonas mais importantes 

da construção, ou com funções representativas mais fortes e a um estatuto152), 

investindo na estandardização, simplificação e abstração das formas com base 

no incremento do estudo e qualidade do processo de desenho. 

                                                             
152 Os novos materiais eram remetidos para o interior ou rejeitados pelas deficiências de laboração, pelo 
seu recente desenvolvimento. Numa época de pesquisas e experiências sobre as matérias e a produção, 
o movimento Arts and Crafts apontava para a restituição da qualidade, mas também a protecção social 
dos artesãos.  
A nova organização do trabalho faziam com que o artesão, agora operário, perdesse estatuto e controlo 
sobre o produto final, uma vez que se priveligiava a repartição de tarefas, para uma simplificação das 
mesmas. O Taylorismo implantado com mais eficácia nos EUA levam a uma sistematização dos 
processos, que na Europa tardam em ser adoptados devido aos movimentos de incentivo à aprendizagem 
artesanal bem como a uma questão logística pois muitos das indústrias eram incorporadas em edifícios 
antigos, cujo esquema de hierarquização de espaços não permitia a liberdade de uso para um esquema 
sequencial (BARATA:2004) 

http://www.esfcastro.pt:8079/users/franciscosilva/FabricaFagus.jpg�
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Gropius na sua fábrica Fagus153 vai conseguir a expressão da união entre 

forma e estrutura154 com a fachada cortina a separação da estrutura que é 

reduida e monofuncional, e por isso verdadeira. O pilar formaliza-se onde e 

apenas para o cumprimento estrito da sua função. O mesmo sucedendo com 

as paredes e que depois vemos acontecer com Mies na Bauhaus. 

Esta coerência entre estrutura e forma vai ser mais explícita, na produção 

arquitectónica ainda no séc. XIX, Nos EUA, desenvolvendo-se em três 

momentos que se podem distinguir, de seguida. 

 

O edifício industrial nos EUA 

 

O desenvolvimento do “arranha-céus”, associa um novo estilo a um novo tipo 

construído (PEVZNER:38). Apresenta nas suas fachadas, uma estrutura 

visível, que formando uma retícula assumida, se torna o elemento principal de 

composição destes edifícios. 155 

                   

Fig. 64 e 65 Edifício Tribute (1875), Nova Iorque. Richard Morris Hunt. e Edifício Leiter I (1879, demolido 

em 1972), Chicago. 

                                                             
153 Refira-se também a sua “Fabrik”, objecto de exposição na Exposição da Werkbund em Colónia em 
1914. 
154 “the break between thinking and feeling which had been the bone-sickness of European architecture 
was healed” (GIEDION:1982:482) 
155 Giedion refere os edifícios projectados, para armazéns e lojas, por James Bogardus, que entre as 
décadas de 50 e 70 do séc. XIX. (GIEDION:1982: 196-97).  

http://nyc-architecture.com/?attachment_id=1511�
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=coisasdaarquitetura.wordpress.com&url=http://coisasdaarquitetura.files.wordpress.com/2010/06/first-leiter-bd-a.jpg&sref=http://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2010/06/16/escola-de-chicago/�
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Por outro lado, a Escola de Chicago tem um papel de destaque na união do 

projecto de arquitectura e engenharia sob uma única solução, na qual a 

estrutura e a forma decorriam do mesmo processo, e se formalizavam nos 

mesmos elementos – formas simples que renegavam os historicismos. “(…) the 

Chicago school strove to break through to pure forms, forms which would unite 

construction and architecture in an identical expression”156 

Mas a construção em betão é desenvolvida sobretudo a partir dos edifícios 

industriais americanos, rapidamente desenvolvidos, de modo a muscular o 

sistema produtivo americano. Utilizando novos materiais, nomeadamente o 

betão, e ao desenvolvimento de novos processos produtivos e de projecto, 

pautam-se por critérios de produtividade, segurança e funcionalidade, que 

consubstanciaram a estandardização, pré-fabricação e produção em série – 

muito derivados das lógicas produtivas e da obtenção de lucro157 

(RAVARA:2008). 

               

Fig. 66 e 67 Edifícios da General Motors (1919),  e Packard (1903-1913) em Detroit, Estado do Ohio, 
EUA. Albert Kahn. 

As lógicas construtivas e de projecto introduzem uma flexibilidade 

adaptabilidade no edifício, podendo acrescentar-se ou remodelar-se, segundo 

as necessidades de produção, de crescimento, de localização. Contudo ao 

serem transpostos para a europa derivaram rapidamente no funcionalismo 

determinante e tendente à obsolescência.   

Como refere Pedro Ravara, a fábrica em betão armado no princípio do século 
XX representava: 
                                                             
156 (GIEDION:1982:382-4) O exemplo citado é o Leiter Building de William Le Baron Jenney, Chicago, 
1889. 
157 Giedion sugere o desenvolvimento destes procesos derivados da falta de mão-de-obra qualificada e do 
excedente de recursos materiais – a mecanização surge mais rapidamente para colmatar esta défice 
(ID:IBID:346).  
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· Aspectos progressistas e funcionais que se relacionam com a tecnologia posta ao serviço da 
construção; 
· Aspectos economicistas que revestem a obra de novos significados mais utilitários, que na 
prática profissional corrente eram dissimulados ou não ponderados; 
· Uma nova dimensão, noção de escala e novas formas de ocupação do território; 
· Ocupação do espaço vazio pela lógica do incremento infinito versus uma definição de 
totalidade e unidade visível na tradição clássica e neo-clássica; 
· A total libertação dos valores simbólicos da arquitectura, em favor de uma linguagem mais 
expressiva do ponto de vista da materialidade e também mais abstracta do ponto de vista da 
forma.(…) 

 

Foram introduzidas questões percursoras na produção das matérias e 

elaboração dos edifícos industriais de betão armado, que induziam ao 

desenvolvimento de práticas de controlo da qualidade, de regulamentação 

(contra incêndios e sismos) para uma melhor eficiência do edifício e sistemas 

de produção com vista ao incremento produtivo, e que levou ainda à 

estandardização dos mecanismos bem como dos constituintes do edifício158. A 

fábrica americana priviligiava e desenvolveu as questões de segurança e 

performance, enquanto a arquitectura europeia continuava a centrar-se mais 

nas questões de representação159. 

Embora os edifícios industriais tenham sido desenvolvidos tendo em vista o 

lucro e lógicas quase estritas de produção e de desempenho do operário, o 

objectivo de adaptabilidade das condições ergonómicas aliadas ao lucro, 

resultaram num sistema de pensamento da arquitectura depois reinterpretado 

pelos arquitectos modernos, que associava a capacidade de racionalizar o 

projecto e formalizar uma depuração – e que veio substituir a parafernália de 

arquitecturas estilizadas europeias. 

Heynen (2001) refere Giedion na identificação de uma nova arquitectura que 

deve beber da “vulgaridade” dos espaços industriais, e que vai permitir permitir, 

pelo uso do vidro e das estruturas de betão, ferro e aço espaços mais amplos. 

E que associada ao espírito das artes suas contemporâneas incorpora a visão 

simultânea, substituindo a exclusividade da perspectiva, com a decorrente 

menor importância da composição da fachada e da massa do edifício, pela 

                                                             
158 (RAVARA:2008:183)  
159 (ID:IBID:316) 
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visão simultânea e pela interpenetração dos vários planos para a sua 

organização espacial e para a constituição dos seus volumes160  

Um exemplo do pragmatismo e flexibilidade é-nos dado pela produção do 

atelier de Albert Kahn, nomeadamente com a referência ao projecto da fábrica 

Packard. Aqui a aplicação do betão pretende a superação dos vãos limitados 

das estruturas de alvenaria e pisos de madeira, nos edifícios de um complexo 

fabril cujo crescimento decorre desde a construção dos edifícios iniciais em 

1903, e se estende até 1913161. Durante esta década assiste-se à ampliação 

dos edifícios quer em extensão quer em altura, graças a um sistema modular 

de construção em betão que se revela então bastante mais célere e flexível, 

respondendo bem às necessidades de produção. 

Parece revelar-se sobretudo o factor económico como catalizador do 

desenvolvimento de soluções prácticas e adaptáveis, e que deu origem a um 

complexo ortogonal e de composição dominada por uma aracter estrutural. 

Os seus edifícios constituíam-se como unidades independentes de produção 

que, montadas ao longo de vários pisos, por equipas especializadas, se 

finalizavam no último piso, de onde eram retiradas por monta-cargas. 162 

O projecto Kahn, para Henry Ford, o complexo industrial de Highland Park, em 

1909, vai responder a uma organização de produção em série, desenvolvendo-

se também aqui na horizontal163, evidenciando outras preocupações. Há uma 

crescente funcionalização dos vários edifícios, que se especializam, embora 

respondam sempre a estruturas modelares, separando funções (montagem, 

administração, etc) em edifícios distintos. Estes são caracterizados, de modo 

particular, denotando uma preocupação com a sua representação – as 

fachadas e elementos com a chaminés e revestimentos, acabam por se 

reportar a códigos europeus de forma gratuita. 
                                                             
160  As três características do Estilo Internacional: Volume por oposição à massa, regularidade por 
oposição à simetria, ausência ou negação da decoração. (ID:IBID:29). 
161 (ID:IBID:180) 
162 No seu projecto para a Forge Shop, aplica-se a mesma tecnologia, desta vez numa organização que 
incorpora como elemento estruturante da mesma um guincho que corre toda o comprimento da fábrica. 
Este processo de deslocar as peças do camião desde o início da sua montagem até à sua assemblagem 
final, numa esquema horizontal, acaba por requerer ao projectista um edifício mais amplo, e que se torna 
por isso mais adaptável e flexível, se posteriormente fosse necessário renovar a técnologia, produzir outro 
objecto ou  adoptar outro programa. 
163 Cada automóvel era assemblado por fases sucessivas, numa linha de montagem, cabendo a operários 
não espacializados a realização de uma única tarefa, numa aplicação das teorias de Taylor. 
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Podemos assim referir que os desenvolvimentos que tiveram lugar nas fábricas 

americanas, foram em muito fruto de necessidade de produção e do 

desenvolvimento de tecnologias próprias que condicionaram e contaminaram 

os processos construtivos. Com o intuito de melhorar todos os aspectos da 

performance geral da produção, contudo não instituíram uma valorização 

formal, uma vez que continuavam a aplicar aspectos decorativos e formais de 

tradição europeia. 

Serão assim os mestres do movimento moderno164 que vão encontrar na 

fábrica165 o modelo estético para a sua uma nova arquitectura, hipervalorizando 

o factor funcional, e que encontrou na necessidade de habitação urgente dos 

anos 60 um óptimo meio para a aplicação dos princípios já referidos. 

 

“Ao contrário, e embora se possa reconhecer um vocabulário sobre a disciplina específica da 
arquitectura, terá de se reconhecer da importância desse vocabulário na afirmação de uma 
linguagem moderna e futurista, sendo também e por isso mesmo funcionalista. O funcionalismo 
europeu é uma corrente estilística ao contrário do utilitarismo norte-americano que acaba por 
se revelar como uma forma de construir. O caso do Lingotto é disso exemplo, reconhecendo-se 
não a sua importância enquanto protótipo da indústria mas sobretudo enquanto arquétipo de 
arquitectura.” (RAVARA:2008:323) 

 

Na Europa um exemplo de excepção, desenvolve-se com o ‘Lingotto’, o edifício 

fabril para a produção de automóveis da Fiat, percursor de uma linguagem 

moderna na arquitectura civil. Construído nos arredores de Turim, como 

“simbolo della moderna produzione industriale” (OLMO:1994), vem acelerar os 

processos de desenvolvimento urbano a sul da cidade (instala-se numa área 

limítrofe agrícola que inicia assim a sua infra estruturação, e promove a 

migração de mão-de-obra). É neste contexto, uma oportunidade para o 

desenvolvimento tecnológico de engenheiros e construtores, visto constituir 

                                                             
164 A expressão “mestres do movimento moderno” é utilizada por Leonardo Benévolo ao referir-se não só 
a Walter Gropius, mas também a Le Corbusier (1887-1965), Mies van der Rohe (1886-1969) e Alvaro 
Aalto (1898-1976) (BENEVOLO:1991: 234). 
165 Sendo o gabinete de Albert Kahn, dos mais ou o mais precursor no modo de desenvolver o projecto, 
curiosamente Kahn aplica apenas os pricípios da racionalidade, da estandardização aos seus projectos 
para edifícos fabris. Nos demais programas utilizará processos tradicionais de concepção das estruturas e 
aplicará modelos das arquitecturas do passado, à semelhança da produção europeia. 
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uma das primeiras aplicações de betão num edifício em grande escala na 

europa, e incorporar formas inovadoras, nomeadamente na cobertura.166 

 Fig. 68 Edifício Lingotto (1923), Turim. Matté Trucco. 

À inovação das suas formas icónicas, também derivadas de necessidades 

funcionais, acrescenta-se uma nova organização produtiva linear de fluxo 

sequencial de repetição de tarefas por operários não qualificados (de infuência 

fordista, já que na europa predominava uma organização do trabalho segundo 

fluxos nodais e qualificação funcional – muito devido à falta de novos edifícios), 

com um sistema de percursos racionalizados (e não espaços funcionalizados), 

e uma boa iluminação interior. 

 

Industrialização e a cidade de Lisboa 

 

No séc. XVII, Portugal apresenta poucas pré-indústrias. O primeiro surto de 

industrialização faz-se na primeira metade do séc. XVIII, baseada na 

importação de tecnologia hidraúlica para adaptação dos aracte tradicionais. 

Podemos referir que o primeiro momento de industrialização em Portugal 

chega com a implementação das Reais Fábricas167, no reinado de D. João V, 

altura em que se dá a construção da primeira fundição em Lisboa e da Fábrica 

de Sedas do Rato. As reais fábricas adoptaram uma tipologia semelhante à dos 

palácios, que, à época, garantiam o estabelecimento dos novos princípios de 

                                                             
166 Este local, destinado ao teste dos veículos fabricados, foi uma opção decorrente de lógicas de custo, 
mas é evidente a sua relação com a funcionalização para o lazer da cobertura nas propostas de Le 
Corbusier. 
167 As reais fábricas foram instrumento de regulamentação de pombal dividindo o sistema de produção em 
estatal e privado sendo ambas reguladas por uma Junta do Comércio, e cuja protecção permitiu um 
grande desenvolvimento de determinadas indústrias. 
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produção como sejam a divisão e hierarquização do trabalho e a 

hierarquização do mesmo. 

A partir da primeira década do séc. XIX, regista-se uma transformação do 

tecido sócio-económico e tecnológico do sector industrial português, sobretudo 

no sector têxtil e metalúrgico, que se traduz num aumento de estabelecimentos 

industriais e com as primeiras tentativas de emprego da máquina a vapor, 

embora em número reduzido, (apoiada no trabalho de ideólogos pró-

industrialistas como José Acúrcio das Neves e Oliveira Marreca). 

No princípio desse século, nos países da Europa, proliferam cidades que 

formarão o seu tecido com base em premissas de produção, medidas, 

materiais, necessidade de transportes. São as necessidades e impactos das 

novas unidades de produção que vão servir de referência para esse 

crescimento. O edifício industrial e a lógica de agrupamento de bens e 

alojamento dos trabalhadores promovem a infraestruturação e o crescimento 

destas cidades. Iluminação, águas e esgotos, pavimentação, estrutura viária, 

mesmo habitação e escolas, são desenvolvidas e construídas para dar 

resposta às necessidades decorrentes da introdução da indústria, aumento de 

população e actividades, e a partir daí incrementadas.  

Em Portugal, o cenário era traçado com contornos particulares. No final de 

oitocentos, o país tinha mantinha um atraso na implementação e laboração de 

proto-indústrias (DIOGO:2000), derivado a um atraso estrutural na importação 

tecnológica, e no aparecimento do comboio em Lisboa. Antes do século XIX, os 

edifícios construídos em exclusivo para a indústria eram poucos, já que esta se 

instalava em conventos e palácios168 (MOITA:1994:473).  

Com a introdução da linha férrea, acompanhada das obras de modernização 

do porto (RODRIGUES:1979)169, as indústrias, que antes se fixavam perto de 

                                                             
168 A Real Fábrica da Seda terá sido dos primeiros edifícios a ser construído de raíz centralizando a 
produção, que reunia a produção no local com a produção domiciliária e dava início a um novo tipo de 
urbanismo em Lisboa. Moita refere a arquitectura específica das manufacturas portuguesas nas primeiras 
indústrias modernas, antes da industrialização, cujo modelo foi a Real Fábrica das Sedas, no Rato. Mas 
vários conventos e palácios eram “cobiçados” para aí se instalarem estas indústrias, havendo uma série 
de tipos construídos que assentavam numa matriz semelhante e que era facilmente adaptável para 
actividades supravigiladas (produção, prisão).  
169 A construção da linha férreas e as obras de modernização do porto serão vitais para a chave para a 
modernização e industrialização da cidade a partir de 1850, e mesmo do país. 
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cursos de água ou pontos de recoleção ligados ao trânsito fluvial, vão descer 

para a zona ribeirinha. Aqui encontravam facilidade desenvolverem em 

extensão, em terrenos mais baratos e com menor impacto poluidor, visto a 

zona não ser tão populada como a da implantação antecedente.  

A passagem da cidade pré industrial para a industrial, no caso de Lisboa, não 

se faz no ritmo e tempo da europa central e do norte, nem segundo os mesmos 

modelos, embora se possam estabelecer paralelos. Podemos identificar 

trechos de cidade influenciados pelos modelos estrangeiros170, ou mesmo 

edifícios fabris que eram encarregados a arquitectos estrangeiros, uma vez que 

os modelos171 já aplicados noutros países respondiam já a soluções testadas 

em termos de salubridade e rentabilidade.  

Por volta de 1860, o trabalhador regular habita perto do local de trabalho, 

constituindo habitações organizadas em torno de um pátio, recuperando os 

formalismos tradicionais. Estes pátios murados eram insalubres e cresciam ao 

ritmo lento da expansão da indústria e à medida da necessidade. Eram 

constituídos a partir da ocupação de antigas habitações, palácios 

abandonados, pátios de antigas casas, terrenos adjacentes a outras 

construções.  

  Fig.69 Vila Berta (1902), Lisboa.  

Como forma de responder à necessidade de dotar de melhores condições os 

núcleos habitacionais, a vila vai surgir a partir do pátio, como tipo específico 

                                                             
170 O edifício da Central Tejo é nomeado por RODRIGUES e estudado por KONG. A ele se pode atribuir 
uma influência anglo-saxónica Arquitectura industrial como simbolo de modernidade, é importada para 
portugal trazida pelo portugues da Inglaterra, para que essa importação de concretizasse e fizesse “(…) 
inovar a concepção da arquitectura e do espaço industrial (…)” nacional - SANTOS, António Maria A., in 
Lisboa – Utopias na Viragem do Milénio – III colóquio temático. Lisboa: CML. Departamento de património 
cultural/divisão de arquivos, 1999. 
171 As suas plantas variavam de acordo com o tipo de maquinaria necessária, havendo plantas 
rectangulares, quadrangulares, em U, e formando pátios, como refere a autora, destacando ainda os 
ritmos e as áreas de fenestrações derivadas da ainda escassa utilização do gás para a iluminação no 
período de maior expansão indústrial com recurso a máquinas (MOITA:1994:475-6). 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=dionisioleitao.wordpress.com&url=http://farm2.static.flickr.com/1426/1257550114_5b82caff44_o.jpg&sref=http://dionisioleitao.wordpress.com/2007/08/28/tudo-isto-e-lisboa-4-vila-berta/�
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que pretende resolver de modo simples e funcional172 a questão da localização 

do operariado e da salubridade da habitação. Como exemplo podemos referir o 

caso das vilas de Xabregas, construídas entre 1867-77 por iniciativa dos 

proprietários da Companhia do Fabrico de Algodões, ou, em 1873, por iniciativa 

da Companhia de Fiação e Tecidos Lisbonenses173. 

As vilas constituem muitas vezes ruas particulares, ou exibem fachada para a 

rua pública a partir do tardoz de outros edifícios, denotando uma segregação 

de classes, ao qual Rodrigues atribui características mistas de arquitectura 

urbana ordenada e ocupação casuística, e refere estar na génese da formação 

de bairros174, pela sua justaposição. Os pátios diferem da vila pelo modo 

adaptativo e ocasional com que surgiam (AAVV:1993:170). A sua substituição 

vai-se fazer por iniciativa particular ou cooperativa, dando origem a bairros de 

habitações económicos, chamadas vilas, muitas vezes ligados a unidades 

fabris (FRANÇA:2005:69) (RODRIGUES:1979). 

Dá-se com a formação das vilas um adensamento do tecido urbano, em vez de 

uma construção de raiz da cidade industrial, uma vez que estas vão encontrar 

espaço e continuar a localizar-se, de áreas urbanas com menor renda fundiária 

e taxa de ocupação de solo175, perto das novas indústrias.  

Lisboa, até 1880, observa sobretudo a existência de pequenas indústrias 

artesanais aliadas a uma escassez de mão de obra qualificada e de maquinaria 

inovadora, bem como uma inicial falta de recurso de água para o 

funcionamento das manufacturas, que leva a que a concentração fabril de 

grande escala, causa de maiores rupturas nas cidades do séc. XIX, não se 

verifique.  

                                                             
172 Socorrendo-se do módulo para simplificar a construção e a ampliação, e socorrem-se dos novos 
materiais - utilizam o ferro para a integração de circulações exteriores – em escadas e passadeiras ou 
galerias exteriores, ou mesmo em outros elementos estruturais e de composição da fachada 
(gradeamentos, vãos). 
173 Fundada em 1854, como Fábrica de Fiação de Xabregas, inicia a sua a sua laboração, em 1858, já 
sob a designação de Companhia do Fabrico de Algodões. Para acomodar os seus trabalhadores, 
constróiem-se em 1888, mais duas vilas, de maiores dimensões, a Vila Flamiano (inicialmente destinadas 
aos mestres e contramestres) e a Vila Dias (para os operários). Ao todo foram construídas 106 casas no 
bairro operário da Companhia do Fabrico de Algodões.  
174 Como o Bairro Estrela de Ouro. 
175 A maior concentração de pátios encontra-se nas freguesias do Castelo, Graça, Alcântara, vale de S. 
Bento, Santa Isabel, Amoreiras e Campolide. As vilas são mais numerosas em Alcântara, Prazeres, 
Campolide, Graça, Penha de França, Xabregas, Chelas e Poço do Bispo. 
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No final deste século XIX regista-se a mudança do território da indústria do 

centro das cidades, que pontua todo o território com as suas grandes chaminés 

até à periferia, em terrenos não urbanizados, trazida pelo caminho de ferro bem 

como pela necessidade de maior área de implantação e favorecimento do 

ambiente urbano.  

Disso são exemplo a “Fábrica de Lanifícios do Campo Grande” (1846) que 

laborava numa zona exterior à cidade176, ou o edifício da “Companhia de 

Fiação e Tecidos Lisbonense” (1852) situada na Junqueira177 

Com a introdução da indústria, a cidade reorganiza-se, a paisagem urbana 

transforma-se, podendo-se falar de um urbanismo industrial178 

(SIMAL:1999:71-85) Podemos então identificar em Lisboa cinco momentos 

distintos na dinâmica das indústrias na cidade: 

- Convivência dentro dos tecidos antigos com as manufacturas do séc. XVIII 
com ocupação de vazios, edifícios conventuais ou manufacturas. Foi havendo 
uma deslocação gradual para a periferia. 

 “O povoamento disperso da cidade de Lisboa possibilitiu a implantação de fábricas em meio 
urbano, seguidas da posterior constituição de bairros operários, fenómeno não planeado, até 
ao aparecimento da linha férrea.”179 

- Densificação da presença industrial, e do alojamento operário na cidade 
acompanhada de alargamento e melhorias no porto de Lisboa.180 

O único planeamento de zonas industriais decorre do decerto de lei de 19 de outubro de 1942 
que cria a zona industrial de Lisboa e do Porto, que se enquadra nas remodelações presentes 
no Plano de urbanização de Lisboa de 1938-48 e E.De Groer, que pretende qualificar a zona 
de Alcântara até Pedrouços. 

Com as comemorações da nação em Belém passou a congregar-se a actividade industrial na 
zona oriental, instalando-se aí diversa indústria, libertando a zona ocidental, e constituindo-se 
                                                             
176 Num edifício construído em três pisos, com vãos de 5 metros suportados por colunas de ferro, e 
utilizava juntamente com as paredes em alvenaria de betão, vigamento em perfil de T invertido, o que 
permitia a uma área única liberta de estrutura no último piso. (SANTOS: 1999) 
177Este edifício possuia já todas as plantas livres de estrutura, mas continuava a apresentar uma fachada 
arcaizante - de tradição palaciana177. As grossas paredes de alvenaria (entre 110 e 150 cm), eram 
necessárias para suportar pesadas cargas da maquinaria de laboração, e de um pavimento de abobadilha 
de cimento e tijolo, que respondia melhor a critérios de incombustabilidade, apresentava-se como uma 
importante inovação. (SANTOS: 1999) 
178 Como foi referido muito porque as pequenas indústrias artesanais e familiares, que aliavam a função 
de habitar à de produção, vão agora dar lugar a edifícios específicos para a produção industrial e um 
alojamento que necessita de novos tipos de construção para responder eficazmente às lógicas novas. 
179 (FOLGADO: 1999) 
180 No texto de Nuno Teotónio Pereira baseado no estudo "Evolução das formas de habitação pluri-
familiar na cidade de Lisboa", refere-nos os vários tipos construtivos desenvolvidos para acomodar a mão-
de-obra que se deslocou para as cidades. (PEREIRA: 1994b) 
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uma espécie de parque industrial nos Olivais, e uma densificação da desde o Braço de Prata 
até Sacavém. 

Tanto na zona oriental ou ocidental não estavam contempladas medidas de protecção do 
património industrial, não protegendo nem a componente paisagística, nem os valores 
presentes nesses edifícios.  

O plano de melhoramentos de 1946 denota uma mudança de escala acompanhado o maior 
volume de negócios que vai ser exponencial até à disposição dos contentores a partir de 1970. 
A nova linha do porto vai fazer desenvolver na zona oriental todo conjunto de indústrias 
modernas, bem servidas pelo comboio mas ao mesmo tempo constituir uma barreira de 
contentores para o rio. 

- Posterior colocação das indústrias em zonas agrárias ou exteriores à cidade e 
formação de núcleos industriais com habitação.  

Nos anos 70 do século XX o modelo fordista de produção e consumo (baseado na 
estandardização dos produtos, máquinas e processos, operado na grande fábrica) a um 
modelo pós-fordista (com mais flexibilidade no processo produtivo, no respeitante à 
empregabilidade, volume de produção, horário de funcionamento, localização. 
(CAVES:2005:360-1) 

- Desafectação e abandono das indústrias.  

Nos anos 80 do sec. XX inicia-se a desindustrialização com transferências de fábricas para os 
arrabaldes, constituindo-se polígonos industriais e procedemdo-se à desactivação de outras. 

- Reabilitação urbana e revitalização do espaço público. 

A partir dos anos 90 as indústrias obsoletas ganham uma especial atenção pela sua raridade, e 
pela constituição de referência no território, quando as novas tecnologias requerem menos 
espaço e integrando sistemas digitais, não se traduzem obrigatoriamente em formas 
características. 

 

          
Fig. 70 e 71 Fábrica de Gás de Belém, retirada em 1949. 
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Considerações 

 

O edifício industrial vai ser responsável pelo desenvolvimento urbano criando 

novos tipos de urbanismo, com um sentido fortemente trasnformador da 

paisagem das cidades, sobretudo aquando do aparecimento da linha férrea, 

que por si só induz a uma transformação ribeirinha.  

Associado ao edifício industrial dá-se em Lisboa, em particular, o 

desenvolvimento de tipos de habitação que preenchem juntamente com a 

instalação de unidades industriais, preenchem, numa primeira fase o tecido 

esparso da cidade. 

Podemos reportar ao edifício industrial a introdução dos novos materiais, como 

o ferro o betão e o vidro, em modelos tradicionais de modo a responder aos 

requisitos de espaço e salubridade, e melhorar a produção, produzindo 

espaços diferenciados, com qualidades próprias. 

Neste sentido indentificámos que foram desenvolvidos nos Estados Unidos da 

América novos tipos construídos, a partir do aperfeiçoamento dos novos 

materiais, e técnicas de produção, controlo e segurança, que proporcionaram a 

maturação de uma linguagem moderna, e que veio a ser continuada, 

nomeadamente na Europa. 

Ao edifício industrial em geral, podemos associar uma identidade marcada, 

também como referência urbana, destancando-se não apenas pelas 

características específicas da sua tecnologia e produção mas também pelas 

grandes dimensões, que o betão veio ainda potenciar. Podemos ainda reportar-

nos a condições específicas que possibilitam a integração de um programa 

museal, uma vez que foram concebidos para responder a solicitações pesadas, 

que hoje podemos transpor para os grandes fluxos de visitantes, e 

reintrepretações diversificadas do espaço do museu. 
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Parte II 

 

Abordagem ao projecto de reabilitação 

 

Quando intervimos num edifício pré existente podemos ter diversos graus de 

intervenção, desde a musealização, baseada numa manutenção e conservação 

do existente. Por outro lado podemos restaurar o edifício de modo a que este 

se torne vivo e retome a sua actividade inicial. Ou podemos ainda adaptá-lo, 

dar-lhe um novo uso. Os conceitos de conservação expressos já na carta de 

Veneza de 64 declaravam a intenção, ou dever, de que os monumentos 

fossem afectos a uma função útil, mas que esta não fosse motivo para a 

alteração das disposições e de elementos de decoração. Podemos referir que 

deste modo a perpetuação dos valores presentes no edifício e na sua 

envolvente podem ser potenciados, de um modo mais eficaz quando lhe 

atribuímos um sentido público. 

No caso do edifício industrial, pudémos constatar que com a substituição 

tecnológica a fábrica pode perde muitas vezes a sua função original. Com a 

adopção de um programa museal, no caso de haver uma manutenção da 

maquinaria, o edifício e o seu conteúdo podem ser alvo de musealização 

directa, constituíndo o caso preferencial para preservação de alguns valores, 

mas que o podem condicionar a uma fruição etnográfica, pouco desafiante, se 

não houver hipótese de no edifício ou em áreas adjacentes, incorporar as 

novas funções complementares.181  

Para avaliar da capacidade de albergar uma qualquer actividade, é necessário 

além de uma análise ao nível do território, para perceber quais as 

necessidades e impactos locais e nas redes estabelecidas ou a estabelecer, 

devendo avaliar-se a capacidade do próprio edifício, e o impacto da 

intervenção sobre este. Deve-se assim proceder também a uma primeira 
                                                             
181 Esté é o caso do Museu da EPAL, aos Barbadinhos. No museu da Electricidade, deparamo-nos com 
um caso misto que embora se tenha preservado uma quantidade de engenhos o museu incorpora 
exposições temporárias de temática diversificada e com grande atractividade. 
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análise ‘in situ’ e à recolha de documentação detalhada referente ao 

levantamento do edifício e implantação, dados históricos e de todas as 

intervenções efectuadas, recolha de imagens da envolvente, do conjunto e de 

detalhes relevantes, e do seu estado de conservação. 

Só depois de recolher, sem critério, que não seja o conhecimento exaustivo do 

objecto de trabalho, se deverá proceder a uma análise que vise um programa 

genérico e aberto, que possibilite e preveja um reajustamento. Porque nas 

intervenções sobre património construído devemos privilegiar o mínimo de 

alterações, de perda de informação (matéria original) e promover o 

restabelecimento das suas características tecnológicas específicas, assim 

como de todos os restantes valores culturais (RODERS:2006).  

O programa deve ser o adequado e adaptado ao edifício específico em causa, 

não bastando para tal considerar apenas o seu tipo. Como princípio não é o 

edifício que deve sofrer alterações quando se trata de receber um novo uso, 

mas sim o programa. Os usos de hoje não são os mesmos de amanhã, mas o 

edifício deve permanecer com a sua estrutura original para os receber. 

Consideremos a condição da perenidade do edifício independentemente do 

seu uso.  

 

“lo que se transforma ya no es un edificio, no es algo material, sino las relaciones, las reglas 

gramaticales que gobiernan o rigen una estructura” (ARÍS:2007:50). 

 

Todavia temos de considerar que em reabilitação devemos prever uma 

conttínua actualização de programas e integrar mecanismos que potenciem ao 

mesmo tempo o tirar partido dos valores identificados e elegidos presentes no 

edifício. 

Em especial no caso do programa museal, devemos considerar que os 

artefactos expostos não estão já votados a uma perenidade, e que o nosso 

edifício deve corresponder a uma articulação com novas interpretações, que 

são fruto de uma rotatividade necessária para a própria dinâmica da instituição, 
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e para a exploração do espólio ou colecções externas, que se integram no 

espaço. O entendimento da exposição – reportando-nos a uma colecção 

específica, ou abrindo caminho a artefactos de tipo não definido - parece-nos, 

assim, fundamental para a pressecussão de um sólido projecto de reabilitação. 

Neste sentido deve ser trabalhado de forma interdisciplinar um projecto global 

que integra o tratamento do património móvel e imóvel, como uma unidade.  

Associamos o museu a um espaço de percurso e mais ou menos induzido. A 

exposição como elemento fulcral do museu é interpretada segundo um 

percurso através do qual se estabelece um processo comunicacional que pode 

ser mais ou menos físico. Diferenciamos os museus de ideia (centrados em 

conceitos) dos museus de memória, de cariz etnográfico, centrados na 

materialidade dos objectos, que muitas vezes se podem tocar e com os quais o 

visitante pode interagir, experimentar (DELICADO:2006:53-72). 

Não esquecendo que na exposição estamos perante um discurso, o percurso 

deve ser estabelecido tendo em conta a fadiga do visitante, quer do ponto de 

vista físico quer psicológico. O percurso deve ser assim não muito longo182, e 

deve proporcionar uma diversidade de estímulos, pelas modelações do espaço 

(materiais, luz, dimensões), e pelas próprias peças apresentadas. Consoante o 

projecto museográfico o percurso pode ser mais livre ou mais induzido. Para a 

flexibilidade da exposição concorre um edifício que possibilite ao museólogo 

diferentes induções e orientações (DEAN:1994). 

 

Fig. 72 Percursos expositivos (DEAN:1994) 

                                                             
182 Sendo que a partir de 30 minutos podemos condisiderar algum cansaço do visitante. Poderemos 
considerar também o factor tempo no âmbito do circuito turistico, sendo que uma exposição demasiado 
extensa não está direccionada para os operadores destes circuitos, que trabalham com público que não 
procuram um conhecimento aprofundado. A exposição deve assim prever ou considerar vários tipos de 
público.  
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A importância do percurso respeita apenas à zona de exposição. No programa 

do museu podemos identificar percursos, que vão diferenciar às várias funções 

que este incorpora, e a que correspondem diferentes indivíduos. Podemos 

discriminar assim espaços públicos (recepção, vestiário, sanitários, lojas, 

restaurantes ou cafetarias), espaços públicos controlados (galerias de 

exposição permanente e temporária, auditório ou salas polivalentes, biblioteca 

e locais de animação), Espaços públicos destinados a especialistas e 

estudantes (centro de documentação e reservas visitáveis) e Espaços 

privados183. Sommer Ribeiro (ROCHA-TRINDADE:1993:154) propõe a regra 

dos três terços, como princípio a ser adaptado, e que atribui sensívelmente 

uma área equivalente à exposição permanente, à exposição temporária e a 

outras funções de lazer, e o ultimo terço repartido pelos restantes serviços de 

apoio e gestão administrativa e conservativa. 

O programa deve priveligiar a conservação dos valores do edifício e com ele 

compatibilizar-se. Por termos percebido que o museu deve actualizar-se e 

reflete o entendimento da sociedade sobre o património móvel e imóvel, não 

devemos no seu projecto, apresentar fórmulas fechadas, que não permitam no 

futuro novas leituras, tal como não o devemos fazer na exposição. 

O edifício industrial, para além da importância referente aos avanços na 

tecnologia e produção para a arquitectura em geral, vem apresentar outras 

valências que decorrem também destes processos, importantes quando se 

pretende conceber um projecto de reabilitação para a instalação de um 

programa. 

Um dos princípios base para a conservação e reabilitação dos edifícios é a sua 

afectação a uma nova ocupação. Para tal devemos analisá-los para que no 

processo de intervenção se diminuam impactos negativos sobre os tecidos, 

identidade, proporcionando comodidade e segurança, de acordo com as 

exigências contemporâneas. 

                                                             
183 Gabinetes da direcção, de conservadores, de técnicos de conservação e administrativos, gráfico, salas 
de reuniões e de espera; arquivos; oficinas de restauro; laboratório fotográfico; sala de registo de entrada 
e saída de obras; reservas; armazéns de materiais para exposições (vitrines, painéis, molduras, 
projectores,etc…); armazéns de embalagens; sanitários e vestiários; centrais de segurança, 
condicionamento do ar, posto de transformação e quadro electrico, gerador de emergência; oficinas de 
carpintaria e serralharia, câmara de expurgo; sala de repouso, vestiário e sanitários do pessoal técnico.  
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O edifício deve manter a sua génese mas proporcionar flexibilidade no seu uso. 

Encontramos contudo em alguns edifícios mais antigos, produzidos 

previamente a estas precupações, bons exemplos de edifícios muito 

adaptáveis, que persistiram ao longo do tempo, recebendo vários usos, e 

mantendo a sua génese. 

Muitos deles são efectivamente desenvolvidos através de acrescentos, 

articulando eficazmente novos e antigos corpos. A composição de módulos, 

celas ou tramos, confere a estes edifícios uma fácil reprodução e extensão, de 

modo simples e regular, mantendo uma coerência formal, e possibilidade de 

uma apropriação mais fácil, relativamente ao um edifício demasiadamente 

especializado. 

Ao contrário, encontramos nos edifícios funcionalistas, em que todas as 

hipóteses de utilização foram discriminadas e optimizadas, menos hipótese de 

futura utilização, e adaptabilidade a novas realidades sociais e tecnológicas. 

Existe nestes edifícios uma forte tendência à obsolescência, precisamente por 

se terem desenvolvido com vista ao melhor desempenho de um determinado 

programa. 184 

 

 “Flex-buildings are buildings which are literally designed to respond to change. A flex-building 

must be able to accept different fit-outs and its users must be able to easily adapt their 

surroundings. Flexibility in a building is its capacity to undergo modifications and accept 

changes of function with limited structural interventions.” (LEUPEN:2005:58) 

 

Podemos identificar características indutoras de maior capacidade de 

apropriação de um edifício, de maior flexibilidade185, facilitadoras de um 

processo de reabilitação. São elas: a facilidade de mudança de 

compartimentação, substituição de acabamentos, múltiplos acessos pedonais e 
                                                             
184  “El edifício de una biblioteca debería ofrecer un sistema de espacios adaptables a las necesidade a lo 
largo del tiempo; los espacios y su forma consecuente como edifícios deberían surgir de una 
interpretación amplia de los usos, más que del cumplimiento de un programa para un sistema específico 
de funcionamiento” (LATOUR:2003:78-80). 
185Gaspar apresenta-nos a flexibilidade como a “capacidade que os objectos construídos têm para 
garantir o seu uso ao longo do tempo, em diferentes contextos físicos, económicos e sociais, muito para 
além das questões de forma, linguagem ou estilo.” (GASPAR:1996:27)  
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viários, acessos a serviços e infra-estruturas, facilidade de substituição de 

componentes do edifício, e monotorização das mesmas, eficácia térmica, pé 

direito elevado, pavimentos e tectos falsos, coretes extra, áreas grandes, 

espaços regulares, capacidade de ventilação ou iluminação natural, espaços 

de arrumação ou depósito extra, bem como possibilidade de expansão exterior. 

Ao fomentarmos a maior flexibilidade na intervenção de reabilitação induzimos 

a que o edifício possa responder a mais solicitações e aumente assim o seu 

período de vida útil, e reduzimos a periodicidade das intervenções, protegendo 

também o edifício, e poupando recursos.  

Algumas das características acima referidas advêem da aplicação de outro 

conceito que não invoca directamente a geometria ou materialidade dos 

tecidos. Prende-se com a identificação de diversos estratos construtivos 

presentes no edifício, cuja coordenação em projeto pode contribuir para o 

aumento de longevidade do edifício, para o controlo da sua manutenção, 

reparação e substituição de elementos.186 

Este sistema de capas ou ‘layers’187, mais ou menos independentes, 

proporciona ao edifício maior capacidade de ser apropriado, facilitando o 

processo de reabilitação. Do mesmo modo também este tipo de intervenção 

deve contemplar a separação de componentes para assegurar a sua 

manutenção substituição, e o prolongamento da vida útil, de uma bom 

desempenho. 

De modo inverso, a flexibilidade será comprometida se o sistema de capas não 

funcionar de forma diferenciada, ou seja, quando diferentes componentes estão 

associados ou formalizados num mesmo componente.  
                                                             
186 A escolha dos materiais e acabamentos é também muito importante pois a sua durabilidade tem de ser 
compatibilizada com os materiais constituintes dos tecidos originais, evitando promover a sua 
deterioração. 
187 O sistema de capas distingue os vários componentes segundo a sua função, grau de autonomia entre 
si e durabilidade (com uma perenidade variável, sendo identificados os mais perenes (estrutura, fachada) 
e outros mais vairáveis (mobiliário, revestimentos ou divisões móveis). Devemos no entanto análise 
individual do edifício na identificação destas capas, sobretudo no caso de reabilitação onde a identificação 
dos valores patrimoniais faz com que elementos mais frágeis e substituíveis possam ser considerados 
para uma conservação (revestimentos com frescos p.e.) Referem-se assim, segundo a proposta de 
Bernad Leupen, Réne Heijne e Jasper van Zwo, as camadas da menor para a maior resiliência: 
localização»estrutura»fachada»acesso(percurso)»serviços»divisões interiores»mobiliário. Francis Duffy  
considerava um sistema de quatro níveis - Estrutura/ Serviços (infraestruturas e mecanismos)/ Lay-out 
(divisão de compartimentos, tectos falsos…)/ Cenário (mobília e decoração) – enquanto Brand 
considerava seis níveis - Envolvente/ Estrutura/ Pele/ Serviços/ Compartimentação/ Mobília. 
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A autonomização física dos componentes, pode muitas vezes traduzir-se 

também numa autonomização visual. A apropriação do edifício pelo indivíduo 

faz-se pela identificação das suas várias componentes cuja formalização deriva 

da sua função, ou pelo menos a indicia – e que o movimento moderno bem 

soube explorar. Havendo uma caracterização e distinção dos vários elementos 

do edifício podemos dele fazer uma leitura mais clara188.  

 
 
 
 
 
 

      
 
 
Fig. 73 e 74 Restaurante do Palácio Nacional da Pena, Sintra. (1989-2000). Fernado Sanchez Salvador e 

Margarida Grácio Nunes; Centro Nacional de Arte de Tóquio (2002-2006). Kisho Kurokawa. 
 
 

Esta identificação das várias componentes decorre então de um processo de 

diferenciação e separação de cada uma das componentes, que inxoravelmente 

levará à sua caracterização e especialização tecnológica e material. Para o 

processo de reabilitação tal conceito é muito positivo na medida que permite 

uma clara distinção das várias fases de intervenção, permite a leitura dos 

tecidos originais, e por outro lado uma facilidade de intervenção em cada 

camada ou componente, sem que seja necessária uma intrusão ou substituição 

de camadas cuja conservação é boa e o desempenho eficaz. 

Cabrita (1991) propõe no seu estudo técnico “Regras para a Elaboração de 

Projectos” a subdivisão dos elementos construtivos189, discriminando a sua 

                                                             
188 “We try to make each element clearly legible both independently and in its relation with the others and 
thus to make it not part of a larger structure, but also a self-contained whole.” (HERTZBERGER:1991: 
242). 
189 Esta subdivisão distingue elementos primários (fundações estruturas, paredes exteriores e interiores 
pesadas, pavimentos, escadas e coberturas, pesadas) e não primários (secundários quando estão à vista 
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perenidade de forma similar ao sistema de capas ou ‘layers’. Propõe como 

operadores de flexibilidade a concentração de sistemas em bandas, fixas ou 

móveis, com várias funções específicas190, aos quais se poderá ainda recorrer 

para a organização do espaço. 

Pela sua autonomização podem ser uma ferramenta positiva nas abordagens 

de reabilitação da arquitectura, e facilmenteintegrando um desenho actual, de 

fácil substituição, não solicitando intrusão nos tecidos originais, e podendo 

observar uma boa integração no conjunto através de muros ou paredes 

equipadas.191  

O prognóstico da separação dos componentes do edifício dera-se com a 

revolução industrial, potenciada pela arquitectura do ferro, cuja aplicação de 

elementos pré-fabricados podia originar espaços de grandes dimensões como 

o Cristal Palace192.  

Mais tarde Mies van der Rohe vai lamentar a utilização da pré-fabricação 

remetida para edifícios industriais (Conrads:1970:81)193, fazendo a apologia e a 

comparação com o automóvel, instigando a uma revolução no modo de 

construir e nos materiais utilizados, de acordo com os processos industriais, e 

que Le Corbusier vai integrar nos seus “five points toward a new architecture”, 

quando refere as vantagens da produção industrial, nomeadamente a maior 

liberdade de projecto (Id:ib:99). 

A estandardização, decorrente da produção industrial, como processo para 

integrar a arquitectura na sua dimensão mundial, universal, e como génese de 

uma nova estética é-nos apresentado pela Deutscher Werkbund de Muthesius, 

                                                                                                                                                                                   
- estruturas leves, fecho de vãos, guardas, tectos suspensos), instalações (quando embebidas nos 
tecidos - águas e esgotos, rede electrica, etc) e ainda os revestimentos e acabamentos.  
190 Banda de águas ou banda técnica geral, banda de dormitório…. 
191 Ver tese de mestrado de PAIVA (2002). 
192 Podemos reportar este processo de especialização às primeiras exposições universais europeias e à 
arquitectura do ferro, uma vez que estas tinham precisamente como objectivo dar a conhecer e 
demonstrar as potencialidades e novas tecnologias que a indústria desenvolvia, e que ali fazia 
representar. (GIEDION:1982:244) 
193 Ravara refere o automóvel inicial da Ford (modelo T) como conjunto de sistemas autónomos, 
produzidos para responder de forma mais edicaz à sua tarefa, e que constitui como conjunto articulado de 
vários objectos reconhecíveis, estabelecendo um paralelo com os componentes construtivos  e os 
desafios que se lhe colocavam – que derivam num design funcionalista, remanescente dos conceitos de 
máquina de habitar e performance da máquina. (RAVARA:2008:318). 
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em 1914 (id:ib:28) – vai funcionar como factor de identificação da produção 

germânica, numa procura de competitividade da indústria e arte nacionais. 

Contudo a primeira fachada cortina data do ano de 1903, e foi construída para 

o edifício da Fábrica Steiff (ALBRECHT), em Griegen (Ulm, Alemanha), sem 

recorrer a projecto de arquitectura conhecido, e utilizava já componentes pré-

fabricados e grandes áreas de vidro, com um afastamento substancial da 

parede – que constituía um incremento sustancial do conforto térmico – 

conseguindo assim uma verdadeira autonomia dos restantes elementos 

construtivos.  

Encontramos, de novo, um edifício industrial que face a uma necessidade 

específica consegue responder de forma inovadora. Daqui resulta uma fachada 

que se torna independente e vêm, sucessivamente, ganhando autonomia 

estética e incorporando sucessivas funcionalidades e mecanismos. 194.  

A fachada livre é difundida com o movimento moderno, que inicia a busca da 

transparência e desmaterialização da parede, e o tratamento do exterior como 

uma ‘pele’ aliada à libertação do interior organizando-o em núcleos duros, 

conduzindo a uma maior liberdade na ocupação e compartimentação. 

A separação da fachada desenvolve-se também por Le Corbusier, que a 

incorpora num sistema formado por partes independentes – o sistema dom-ino 

– onde autonomiza a estrutura195, e as circulações, e mesmo a envolvente, 

com a solução de pilotis, numa inovação do sistema de aplicação do betão, que 

reconhece permitir uma maior liberdade196 e qualidade do projecto.197 

                                                             
194 Pela primeira vez encontramos então uma autonomização da fachada face ao edifício, que nos é 
colocado aqui por Xavier González como conceito de epiderme – semelhança ao orgão humano com 
funções e aparências autónomas relativamente aos demais componentes do organismo – que ao 
destacar-se evolui de forma distinta e chega mesmo a ‘rejeitar’ uma métrica e composição. Ambas eram 
indissociáveis da fachada, até ao movimento moderno e à proliferação de edifícos pré-fabricados, e 
consequência dos demais elementos do edifício e do decorativismo do estilo em voga. 
(GONZALEZ:1998:10-26). 
195 Já antes Frank. L. Wright com o Unity of Temple, de 1905, vem autonomizar a estrutura do edifício. 
Norberg-Schulz indica a publicação da obra de Wright por volta de 1910-11 como uma forte influência 
para os arquitectos do movimento moderno europeu. (Norberg-Schulz:2005:36). 
196Ao identificar os“five points toward a new architecture”, Corbusier refere como um dos pontos positivos 
da produção industrial, a maior liberdade de projecto. Le Corbusier/Pierre Jeanneret: Five points towards 
a new architecture. (Conrads:1970:99). 
197 A estandardização (decorrente da produção industrial) como processo para integrar a arquitectura na 
sua dimensão mundial, universal, e como génese de uma nova estética é-nos apresentado pela 
Deutscher Werkbund de Muthesius em 1914 –  e vai funcionar como factor de identificação da produção 
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Fig. 75 e 76 Fábrica Steiff (1903) e sistema Dom-ino, Le Corbusier. 

 

Como refere Gaspar198 o conceito de camadas e longevidade não pretende 

atingir a flexibilidade como um fim mas no sentido de melhorar e conservar 

melhor os edifícios patrimoniais, e proporcionar melhores espaços de 

exposição.  

A flexibilidade enquanto entendida como factor que possibilita várias soluções, 

várias apropriações, pode integrar o projecto de reabilitação pela escolha do 

edifício, bem como pela incorporação de algumas opções do arquitecto. Essa 

flexibilidade não deve ser sempre entendida no sentido de polivalência, em que 

um mesmo objecto pode desempenhar várias funções, ou num espaço se 

possam suceder várias acções. 

Pode assim proporcionar-se a existência de espaços que possam ser 

apropriados individualmente, de forma não induzida, e que comportem 

intervenções mínimas, que estabeleçam uma base para a apropriação. Esta 

intervenção e caracterização mínima poderão ser vista como um ponto positivo 

no projecto de reabilitação, ao conduzir a uma mais fácil leitura do objecto de 

reabilitação bem como garante da menor intrusão nos tecidos ou envolvente do 

edifício. 

Os espaços devem ser também diversificados. Como já referimos para a 

utilização livre do edifício não se procura a neutralidade199, pois esta pode 

resvalar para um défice de identidade do edifício. Essa diversidade, vai ela 

própria induzir a diferentes apropriações, e estabelecer uma consciência 

                                                                                                                                                                                   
germânica, numa procura de competitividade da indústria e arte nacionais. Muthesius/Van de Velde: 
Werkbund theses and antitheses.(Conrads:1970:28). 
198 (GASPAR:1996:73) 
199 Hertzberger refere que a adequação de um edifício a novas funções não implica necessáriamente uma 
perda de identidade do edifício.  
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temporal, de distinção de ambientes, mais estimulantes – nomeadamente no 

caso de percursos programas museais. 

A flexibilidade é também potenciada com o estabelecimento de percursos 

alternativos, de caracterização diferenciada, e a criação de espaços regulares, 

ou que possam distender-se, ou através de espaços mediadores, interiores ou 

semi-exteriores, que sem função atribuída servem para distribuir os visitantes, 

para uma pausa, para percepcionar o percurso ou para incorporarem uma 

função não programada. 

Hertzber (1991) referia-se a espaços charneira, cujo desenho possibilitaria 

diferentes ocupações e autoconstrução200. Faz também alusão à relação 

destes espaços com o exterior, dando os exemplos dos pavilhões de exposição 

- Crystal Palace em Londres (1951) ou Grand Palais, em Paris (1900) – cuja 

utilização do vidro permitia o conforto da luz e protecção da intempérie ao 

mesmo tempo de uma sensação de desafogo.  

 

“The ability to absorb meanings and also to abandon them again without essentially changing 

itself makes form a potential bearer of significance – in short, signifiable…” 201  

 

Polivalência não se alcança num compromisso ou meio caminho entre os 

extremos Neutralidade-Especificidade, na sua opinião, mas na incorporação de 

algumas caracerísticas físicas e simbólicas no projecto:  

“In order to be able to have different meanings each form must be interpretable in the sense that it must be 

capable of taking on different roles. And it can only take on those different roles if the different meanings 

are contained in the essence of the form, so that they are an implicit provocation rather than an explicit 

suggestion.” (Hertzberger: 1991: 149) 

 

                                                             
200 Refere ainda que esta identificação com o exterior ou interior depende da forma, das dimensões, e da 
escolha dos materiais. 
201 (HERTZBERGER:1973) apud (HERTZBERGER:1991) 
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A identificação do sujeito com o edifício, está sujeita a uma atribuição 

autónoma de significado, diverso e pessoal. Quanto mais margem houver para 

uma interpretação pessoal dos códigos arquitectónicos e dos espaços físicos 

mais garantida está a polivalência. 

O autor propõe como exemplo espaços de encontro: bancos, espaços de 

entrada ou espaços semi-exteriores. Podemos, noutras dimensões referir-nos a 

materiais, revestimentos, propriedades acústicas, térmicas, mecanismos e 

automatismos, percursos, e todos os outros (para além de questões de 

localização, horário de funcionamento) que ampliem as possibilidades de 

apropriação. 

Hertzberger refere ainda a correcta manipulação da escala humana – tal como 

nos referíamos a uma escala propícia para a arte no caso da Tate Modern – e 

de aliar aos edifícios de grande dimensão ‘objectos’, ou outros espaços com 

uma escala menor, que possam ser apropriados, fisíca ou visualmente, pelo 

indivíduo e acomodar várias funções202. Choay refere-se a espaços 

intermédios ou espaços de transição203, espaços público-privados. 

 

                                                             
202 O autor sugere com vários exemplos de espaços (varandas e balcões ou os expaços convexos e 
concavos) que proporcionam a apropriação na diversidade de actividades ou de modificação. 
(Hertzberger: 1991: 193-202) 
203 Derivados da divisão elaborada por Alberti no De re aedificatoria em que discriminava espaços da 
casa para serem ocupados pela totalidade dos ocupantes, outros pela maioria dos ocupantes e outros 
ainda apenas por alguns - Aedium partes aliae universorum, plurimorum e singulorum, respectivamente. 
(CHOAY:2007:100-1). 
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Considerações 

 

Podemos a partir do anteriormente exposto considerar que o conceito de 

flexibilidade aplicado à reabilitação patrimonial, não pretende a constante 

adaptação e mudança do edifício, mas o favorecimento do processo de 

reabilitação, e que daí resulte um edifício passível de ser interpretado, 

facilmente manutenível e conservado, que possa mais tarde observar um novo 

uso, sem que para tal deva ser intrusivamente alterado - com vista a uma boa 

protecção dos tecidos originais e à sua conservação. 

A flexibilidade pode ser incorporada e potenciada, no momento de projecto, 

considerando o edifício, com um sistema de capas – que se coaduna com a 

leitura do edifício patrimonial como um palimpsesto – distinguindo as várias 

componentes do edifício, e promovendo a sua renovação ou conservação. 

Tomando o edifício por um conjunto de componentes salvaguardamos em 

projecto a sua protecção e perpetuação. 

Pode formalizar-se ainda com a incorporação ou designação de espaços não 

específicos ou de transição, ou multiplicidade de acessos e percursos, que pela 

sua situação no organigrama e múltipla caracterização permitam uma ampla 

apropriação, várias funcionalidades, sem uma necessária mudança da sua 

génese. 

É ainda potenciada na verificação de determinados parâmetros geométricos e 

métricos, como sejam a existência de áreas e volumes de grandes dimensões, 

espaços regulares, estrutura modular.  

Podemos reconhecer então, do exposto anteriormente por flexibilidade 

podemos entender a capacidade que o edifício tem de se renovar – sem que 

para isso deva obrigatoriamente sofrer alterações drásticas nos seus tecidos 

evitando ao máximo a perda de valores - e que quando reabilitado para a 

função museal, permita acompanhar a renovação que o próprio programa 

sugere, bem como permita uma liberdade de utilização do espaço promovendo 

o bom diálogo com o visitante. 

http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx?pal=manutenível
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Podemos ainda referir que os edifícios industriais são uma boa escolha por 

terem sido concebidos para albergar máquinas pesadas e de maiores 

dimensões – que lhes confere uma capacidade de resistir a grande cargas, e 

grande ocupação – observando assim uma boa capacidade de acolher um 

novo uso, já que as suas compartimentações são amplas, regulares e muitas 

vezes modulares.  

Ao edifício industrial correnspondia também uma capacidade de coordenação 

de fluxos, de matérias-primas e produtos que hoje podemos transpor para os 

fluxos de pessoas (públicos e privados) e conteúdos, no caso de uma 

reabilitação para museu. 
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Casos de estudo 

Fundação Arpad Szenes-Viera da Silva -FASVS 

Este edifício serviu de instalação a uma fábrica instalada que com modernos teares de seda 
importados, mais tarde produzidos em Portugal, vai servir de modelo para as indústrias 
portuguesas da época como sejam a Real Fábrica de Fiação de Tomar. 

 

Caracterização do edifício 

  

Após a Intervenção 
Nova Designação Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva - FASVS 
Cliente  FASVS 
Projectista Arquitectura - Sommer Ribeiro, arq. e Richard Clarke, arq. 

Programa museológico - Sommer Ribeiro, com a colaboração de Guy 
Weelen (secretário e biógrafo pessoal de Arpad Szenes e Vieira da 
Silva). 

Data da Intervenção 1990 
Função Actual Exposição da Obra de Arpad Szenes e Vieira da Silva, com centro de 

documentação e auditório. 
Web http://fasvs.pt/ 
Localização Praça das Amoreiras 56, Freguesia de São Mamede (antiga 

freguesia de Santa Isabel) 
Antes da Intervenção 
Designação do 
Edifício 

Real Fábrica das Sedas ao Rato 

Cliente Robert Godin 
Projectista Desconhecido 
Data da Construção 1759-69 (Fábrica) e 1923 (Armazém) 
Data da Desactivação 1979 
Função original do 
Edifício 

Fabrico Têxtil 

Funções após 
desactivação 

Lar de idosos, Junta de freguesia de S. Mamede. 

  
Classificação204 1984 - Fábrica de Tecidos de Seda das Amoreiras 

Praças das Amoreiras, 50-52, São Mamede, Lisboa 
Imóvel de Interesse Público, Decreto nº 29/84 de 25 de Junho; Zona 
Especial de Protecção, Portaria nº 1099/95, Diário da República, 1ª 
série-B, nº 207 de 7 Setembro 
1993 - Edifício-Oficina do "Bairro dos Fabricantes" das Amoreiras 
Trav. da Fábrica das Sedas, 37-49, São Mamede, Lisboa 
Imóvel de Interesse Público, Decreto nº 45/93 de 30 de Novembro; 
Zona Especial de Protecção, Portaria nº 1099/95, Diário da 
República, 1ª série-B, nº 207, de 7 de Setembro 
2002 - Aqueduto das Águas Livres Classificado como Monumento 
Nacional pelo Decreto n.º 5/2002, DR, 1ª Série-B. nº 42, de 19-02-
2002 que alargou a classificação do Decreto de Decreto de 16-06-
1910, DG n.º 136, de 23-06-1910 que classificava apenas o 
Aqueduto das Águas Livres, compreendendo a Mãe de Água, em 
Lisboa)  

                                                             
204 Acedido a 15 de Julho de 2010 em: http://apai.cp.pt/patrn.htm 
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Fig. 77 Localização da FASVS. 

 

Contexto histórico e social 

 

A instalação de uma fábrica de seda no Rato foi requerida por Roberto 

Godin205, através de petição real206, e sendo-lhe concedido esse direito foi 

então construído o edifício existente hoje na rua da Escola Politécnica, entre 

1735 a 1741, período de construção das casas adjacente ainda hoje existentes, 

no Largo do Rato. Numa primeira fase a fábrica permanece sob a 

administração privada, até 1750, ano da morte do rei. A subida ao trono de D. 

José I e a coincidente insolvência da Fábrica das Sedas cria condições para a 

sua venda, passando a ser pertença do Estado. 

A Fábrica das Sedas do Rato, passa a ser gerida pela Junta do Comércio207, 

renomeando-a de Real Fábrica das Sedas do Rato, compreendendo quatro 

directores nomeados também por D. Joao V, a que se juntou mais tarde Godin 

                                                             
205 Director das fábricas de Seda de Praga, até 1727. 
206 A primeira de 17 de janeiro de 1731, e segunda de 17 de julho de 1732, concordando o rei D. João V 
com a instalação desta unidade com alvará de 25 de Fevereiro de 1734. 
207 Por alvará de 6 de Agosto de 1757. 



131 
 

como quinto director208 depois de ter sido afastado (com a expropriação da 

fábrica que no ano de 1750). 

Em 18 de Julho de 1777, sendo extintas por Alvará, a Direcção da Real Fábrica 

das Sedas e a Junta das Obras de Águas Livres, estas aparecem reunidas sob 

a designação de Junta da Administração das Fábricas do Reino e Obras de 

Águas Livres.  

A Direcção da Real Fábrica das Sedas foi restabelecida pela Carta de Lei de 5 

de Junho de 1788, passando novamente a superintendência das fábricas para 

a Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação. 

Nos primeiros anos do século XIX a Real Fábrica das Sedas entrou num 

processo de decadência. Pelo Decreto de 6 de Agosto de 1833 foi extinta a 

Direcção da Real Fábrica das Sedas e Obras de Águas Livres, e uma venda 

hasta pública, abrangindo todos os edifícios adstritos, foi decretada pela 

Portaria do Ministério do Reino de 27 de Julho de 1835. 

A fábrica continua a laborar até meados do séc. XX. A necessidade de mais 

espaço leva à construção de um armazém no logradouro das instalações, que 

hoje alberga a zona da exposição permanente.209  

No entanto seriam as diligências para modificação da sua volumetria ou 

mesmo proceder à sua demolição que poderão ter servido de motivação para a 

compra do imóvel, em 1979210, pela autarquia, e para a sua posterior 

classificação, em 1984. 

 

                                                             
208 Por Alvará de 22 de Setembro de 1758. 
209 Conhecem-se desenhos que acompanhavam os dois requerimentos, de 1911 (que observava asnas 
de sistema semelhante às que podemos encontrar hoje no edifício, mas com uma área de implantação 
muito menor) e de 1922 (previa uma área de implantação semelhante à do armazém reabilitado, mas com 
um desenho de fachada totalmente distinto, mas que vai ser substituido). 
210 O edifício foi depois de comprado pela CML em 1979, foi utilizado como lar de idosos, e junta de 
freguesia de S. Mamede, que não impediu a degradação, em particular do armazém que estava devoluto. 
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Fig. 78, 79 e 80 Oficina e engenhos de tecelagem, tinturaria e dobagem (PINHEIRO:1990-93:53-4). 

 

A Fábrica de Sedas do Rato constitui o primeiro de vários edifícios industriais 

de manufacturas que se espalham pela zona211, mais tarde apelidada de Praça 

das Indústrias, e que vai constituir junto de si troços de cidade destinados a 

bairros de habitação para os artífices da indústria, e que por iniciativa de 

Pombal veio, a incorporar o ensino técnico-práctico e artístico212 como é 

exemplo a contratação de João Maria Policarpo May, associado-o à produção 

industrial  (SANTOS, C: 2002). 

A administração pombalina da Real Fábrica das Sedas vai proceder à 

diversificação da sua actividade213, tornando-a motor de desenvolvimento 

industrial e qualificação da produção nacional, numa atitude reformadora que 

pretendia qualificar e formar técnicos portugueses, preparando numa futura 

organização das (pré) indústrias, reduzindo a dependência das importações 

(CASTRO: 1982; CUNHA:1986), preocupação referida na lei de 30 de 

Novembro de 1755. 

Rossa estabelece uma diferença na atitude para com a indústria que os dois 

períodos, joanino / fase privada e pombalino / fase estatal. Na primeira refere 

um despesismo e falta de controlo de gastos, quer com o edificio quer com a 

formação de pessoal. Embora tenha iniciado o seu labor, cuja construção fez 

despender metade do capital da sociedade. A atitude com a mudança de 

                                                             
211 A real Fábrica das Sedas, situada no Largo do Rato, serviu de referência para as outras manufacturas 
de Lisboa e do País, como modelo de arquitectura de produção. A Cordoaria da Junqueira vai ser em si 
inspirada. 
212 (MOITA:1994:456). O contrato previa óptimas condições, concentrando mestre e encarregagos 
franceses e italianos, para a montagem e construção de teares, e aprendizes nacionais, como uma 
pequena contrapartida. 
213 Que compreendia tinturarias, calandragem, aulas de debuxo, fábricas de cutelaria, pentes, caixas de 
papelao, vernizes, relogios, limas, botões, louça, fundição, etc. 
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direcção marca o desenvolvimento da fábrica segundo princípios de 

desenvolvimento racionais e prácticos. 

 

Valor arquitectónico e urbanístico 

 

Após o sismo de 1755, cria-se um eixo de crescimento da cidade, sobre o qual 

se vai construir o segundo núcleo das Fábrica das Sedas, a par de casas da 

burguesia e duas comunidade religiosas214, e vai ser alvo de um  plano de 

edificação do bairro das Águas Livres215 para o estabelecimento dos 

fabricantes de seda incorporados na Real Fábrica216, devido às boas 

características topográficas e sísmicas reconhecidas na então criada freguesia 

de Santa Isabel, em 1741. Este novo bairro estava enquadrado na 

restruturação em curso na fábrica das sedas desde 1757, da qual faziam parte 

uma substituição dos processos de fabrico e gestão dos recursos.  

A malha do Bairro das Águas Livres resulta de um prévio plano elaborado por 

Eugénio do Santos, Elias Poppe e Carlos Andreis, em Abril de 1756. 

Caracteriza-se pela existência de uma malha ortogonal que articula as várias 

praças da cidade. Duas soluções são conhecidas, uma de autoria de Carlos 

Mardel (1759), outra de autor não identificado217. A primeira mais regrada e 

regular, integrando totalmente o aqueduto e a Mãe de Água no seu desenho, 

revelando um desenho mais cuidadoso e conseguido218, vai ser implementada 

entre 1759-69, tendo sido apenas construídos os quarteirões que fecham a 

praça. A estrutura urbana pombalina é aqui reconhecivel com uma mudança de 

escala dos edifícios, conforme se confrontam para a praça ou para a travessa 

ou rua lateral, tal como se pode observar nas construçoes da Baixa. Os 

edifícios, com estrutura em gaiola, eram simples e uniformes nas formas 
                                                             
214 Convento de Nossa Senhora do Monte do Carmo e o Convento de S. Francisco. 
215 Este plano, que se estenderia da zona da Mãe d’água e a actual rua Artilharia 1 e a zona do Rato -
Campolide, é o único elaborado dentro da cidade de Lisboa, em zona não atingida danificada pelo sismo, 
sendo a maior intervenção de grande escala após o desenho de Bairro Alto, segundo Walter Rossa. 
216 Por Decreto de 14 de Março de 1759 
217 Que Walter Rossa atribui a Reinaldo Manuel dos Santos, e que compara com a malha urbana da 
cidade de Vila Real de Santo António. 
218 Vai adoptar quarteirões quandrangulares, caso pontual relativamente a outros planos de urbanização 
pombalinos. (ROSSA:121) 
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adoptadas, sendo os pormenores construtivos – cunhais, beirados, peças de 

guarnecimento dos vãos219 – tal como outras construções pombalinas, 

aplicavam os princípios inovadores de pré-fabricação, e estandardização, 

constituindo uma fachada tipo, e verificação de aspectos tendo em vista a sua 

salubridade, verificando a tendência para os dois pisos como medida 

preventiva da destruição por actividade sísmica (FRANÇA: 2005). 

 

Características formais e espaciais 

 

O projecto em linhas gerais o projecto do edifício original obedecia a um 

esquema modular de edifícios paralelipipédicos220, com vista à sua expedita 

construção, que possuiam dois pisos, situando-se a oficina no piso inferior e a 

habitação no piso superior.  

Um logradouro interior corresponde à mesma área de implantação da 

construção. Nesse espaço livre vai ser construído o armazém com dois pisos, 

sendo o piso um, uma galeria em torno das paredes, e duplo pé direito central, 

ao qual correspondia uma clarabóia. A sua fachada para a travessa da fábrica 

dos Pentes apresenta-se “característica da arquitectura industrial do séc. XIX”, 

eclética, decorada, cujas características se apresentavam nos demais 

programas. 

Os cinco edifícios da fábrica apresentam uma estrutura de arcos de alvenaria e 

sobrado, com vãos de ritmo variado e coberturas de duas águas longitudinais 

com tacaniças de remate nos topos. O beirado assenta directamente na 

alvenaria na parede tardoz, enquanto é projectado nas fachadas públicas. 

Quanto à sua estrutura, o armazém fora construído em paredes de alvenaria de 

pedra e cobertura com asnas de madeira. Estes edifícios revestem-se de uma 

domesticidade própria da sua escala, que transparece para o próprio bairro, na 

                                                             
219 A cantaria era composta por conjuntos de peças com as mesmas dimensões que eram agrupadas em 
menor ou maior número para formar elementos, que eram assim multiplos, reiterando assim o emprego 
de prefabicação e produçao em série, bem como a aplicação de módulo. 
220 Os cinco edifícios que dizem respeito às casas obedecem a um desenho regular cuja modelação 
assenta num rectângulo, cujo lado maior surge do rebatimento da diagonal do quadrado. 
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modelação homogénea dos quarteirões, que lhes confere um potencial de 

identificação deste troço de cidade. 

 

 

Fig. 81 e 82 FASVS: Planta piso 1 e 0, após intervenção. 

 

Programa 

 

A chegada ao edifício apresenta-nos, no piso térreo, os espaços públicos e um 

espaço público controlado – o das exposições temporária – que mais 

frequentemente é renovado, e assim directamente apresentado ao público. Os 

espaços privados não são visíveis para o utilizador. O novo edifício vai 

compreender múltiplas funções mas podemos à partida observar que a 

exposição vai ocupar todo um piso (um terço da área total) e vai ser colocada 

no piso um, não directamente acessível desde a entrada, como espaço público 

controlado que é. Os espaços acessórios, destinados a especialistas e 

estudantes não são identificáveis e estão remetidos para os pisos inferiores e 

superiores (piso -1 e piso 2).  

A instalação de um programa museal neste edifício, bem como todo o processo 

de projecto de reabilitação foi acompanhado por Vieira da Silva. Na bibliografia 

consultada por várias vezes é referido o desejo de conservação máxima das 

características do lugar e do edifício. O seu carácter industrial e despojado, ou 

como era dito “da simplicidade do lugar”. O programa que se apresenta é 
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bastante completo para a exiguidade do espaço, talvez até excessivo (a 

cafeteria não funciona por ter pouco afluxo). 

 

Fig. 83 e 84 FASVS: Planta do piso 2 e -1, após intervenção. 

 

Intervenção 

 

Quando em 1990, quando os edifícios foram cedidos para a instalação da 

fundação, havia uma discrepância do estado de conservação das suas várias 

partes. O armazém encontrava-se muito deteriorado ao contrário dos cinco 

edifícios da fábrica original, que necessitavam de alguma consolidação, mas 

não observavam grandes alterações nos seus tecidos221, muito devido à sua 

classificação e integração na ZEP do Aqueduto. Os trabalhos de conservação 

constaram sobretudo de substituições de pavimentos, substituição da rede de 

águas, electricidade, e reforços estruturais pontuais.  

                                                             
221 Após o encerramento, foram realizados inúmeros acrescenteo nos edifícios do bairro, nomeadamente 
o aumento do número de pisos , e intensificada a função habitacional do conjunto, ao mesmo tempo que 
foram construidos dois bairros operários, que “conjugavam as principais caracteristicas tipológicas das 
vilas operárias” com o desenho de composição pombalino - Pátio Monteiro (1878-79) e Vila Bagatela 
(1888-90).., e outro casario para classes operárias, das quais faz parte o a dos artistas, construída em 
1881. (BARRANHA:2009:39) 
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Fig.85 e 86   FASVS: Alçados do projecto de reabilitação. 

 

No edifício principal, as alterações do projecto de intervenção na fachada 

dizem respeito à substituíção dos vãos. O número de portas foi reduzido e 

deslocalizado e o seu sistema foi substituído - as janelas originais de guilhotina 

foram substituídas por janelas de abrir, com bandeira – e foram incorporadas 

grades de protecção em aço.  

Encontramos alterações significativas no piso térreo, com a abertura de muitos 

vãos nos tecidos das paredes estruturais, para permitir a implementação do 

programa e um esquema de circulação mais funcional e cómodo. 

O embasamento que se encontrava no edifício antes da intervenção, não era o 

original: constituído por cimento pintado, era mais alto que a norma dos 

embasamentos nos edifícios circundantes. Assim, por recolha a partir destes foi 

substituído este material por lioz, bujardado, que se apresenta no edifício do 

Rato e no da Travessa da Fábrica das Sedas, seus contemporâneos 

(BARRANHA: 2008: 251). 

Assim assinalamos a omissão de tecidos, para inclusão de uma antecâmara 

semi exterior, do àtrio central, e acesso a cafeteria e instalações sanitárias. Do 

átrio para a zona de exposição podemos verificar o rompimento da métrica com 

a abertura de um grande vão na total dimensão do edifício central (aos cinco 

que constituiam a fábrica original). 
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No primeiro piso verificamos como alteração mais drástica a remoção de 

pavimento, para obtenção de duplo pé-direito na zona do átrio, e a deslocação 

de dois dos vãos de comunicação dos cinco corpos em direcção à fachada 

principal. Há ainda a assinalar a substituição de tecidos para a inclusão de 

coretes técnicas em dois dos edifícios, e de um elevador central. 

Ainda neste conjunto, observamos que o piso superior foi obtido a partir do 

aproveitamento do sótão, agora acessível, e que incorporou novos vãos para 

iluminação e instalação do sistema de ar condicionado. 

Quanto ao edifício do armazém, este foi demolido com excepção da fachada 

exterior, para a Travessa dos Pentes, sendo refeito com diferente tecnologia, 

em betão, mas com reposição das peças de asna em madeira, que em casos 

pontuais de deterioração grave foram substituídas por material idêntico. No 

caso dos cachorros de apoio, em pedra, procedeu-se de modo semelhante 

com a recriação em material idêntico, das suas formas simplificadas, 

permitindo com a aproximação a sua diferenciação face ao material original. A 

demolição do armazém vem facilitar a incorporação de um piso inferior, em 

cave, onde se instala o auditório e espaços de apoio ao mesmo, bem como um 

espaço de reservas. 

Com a intervenção há uma distinção clara na separação da função primordial 

do museu, a exposição (permanente) para o armazém, que torna a leitura do 

museu mais clara. Este elemento dialoga assim com outros dois: os cinco 

corpos e o espaço de circulação entre ambos. Este outrora vazio, é agora 

espaço organizador e de referência: a partir dele se distribuem as circulações e 

a sua materialização convoca-o para a função de mediação entre os dois 

volumes. Note-se que é a partir deste espaço “corredor” que temos também 

uma iluminação natural mais abundante. Podemos observar esta distinção no 

tratamento do seu material, primordialmente o azul/cinzento da pedra. 
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Exposição 

 

Este museu constitui um exemplo particular uma vez que o processo de 

reabilitação do edifício tinha em vista um uso específico, para uma colecção 

específica, com a própria autora a acompanhá-lo, constituindo uma estreita 

relação entre a exposição e o espaço museal. 

Podemos referir que a parte de exposição permanente, que corresponde a 

trabalhos de maior dimensão, abarca todo o volume que corresponde a um 

espaço unitário (o armazém), quase sempre com a mesma disposição. 

 As exposições temporárias, de trabalhos de outros autores, ou obras em 

reserva que integram o espólio, são apenas são apresentados durante um 

pequeno período (os trabalhos em papel degradam-se com muita facilidade) 

nos espaços menores e compartimentados. Há assim uma identificação da 

exposição com o espaço e com a sua escala. Ao mesmo tempo há uma boa 

articulação entre os dois tipos de espaço, o que permite novas interpretações 

por parte do curador, na integrando obras de novos artistas, promovendo a 

diversidade de leituras das obras da fundação. 

 

            

Fig.87 e 88 FASVS: Zona expositiva – exposição permanente e temporária. 

O percurso expositivo222 é por outro lado induzido, desde logo pela 

apresentação de uma zona diferenciada: o patamar de apresentação da 

                                                             
222A mobilidade foi desde o início da reabilitação considerada já que todos os espaços são de acesso a 
cidadãos com mobilidade reduzida, sem necessidade de adaptação posterior. 
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exposição - que exibe lao primeiro olhar obras de ambos os autores, como 

introduzindo o visitante para um percurso paralelo, mas que acaba por ser 

sucessivo. Este patamar como que pontua o início da exposição, e ao mesmo 

tempo medeia a escala dos dois conjuntos edificados – o armazém e a fábrica 

– com uma escadaria larga, que conduz o visitante. Dentro deste, o visitante 

encontra-se num espaço aberto e amplo, que apenas possibilita um percurso 

mas não obriga ao visionamento ou ao percurso de toda a área. 

O espaço embora remeta alguma indução, constitui um movimento circular em 

que não há uma direcção ou sentido obrigatório, uma condução através de 

uma sucessão de espaços exíguos. Também pelas dimensões do museu 

derem reduzidas a exposição acaba por ser de fácil apreensão, com 

comodidade para o visitante, que apercebendo-se das exposições existnetes 

faz rapidamente a sua escolha de visionamento. 

                    

Fig. 89, 90 e 91 FASVS: diferentes momentos de percurso expositivo. 

Este percurso é pontuado por múltiplas vistas e atravessamentos quer para o 

interior quer para o exterior, não se tornando monótono, e possibilita várias 

perspectivas, afastamentos em relação à obra, sem que no entanto se remeta 

muito ao exterior. Estabelece claramente um ambiente diferenciado do 

quotidiano, em que a arte é o fulcro da nossa atenção. 

Ao aceder no edifício encontramo-nos num espaço semi interior que faz uma 

transição para um outro espaço e um outro tempo. Este como muitos outros 

museus proporcionam uma alteração de condições espaciais e parâmetros 

ambientais (também por exigências técnicas para assegurar a preservação 
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material do património exposto ou em reserva) mas sugerem também uma 

alteração psicológica. 

Essa transição inicia-se ao nos ser apresentada a sala de exposições 

temporárias e o vislumbre do espaço da exposição permanente, a partir do 

átrio, ou mesmo antes com a passagem por um espaço semi-exterior. A zona 

da recepção, único local com duplo pé direito, poderá ser depois revisitada ao 

longo do percurso, funcionando como referência para o visitante.  

Plasticamente a conservação das asnas223, confere um interesse especial ao 

armazém - sendo dos poucos elementos interiores que remetem para a história 

do edifício de forma mais directa - sem no entanto perturbar a leitura das obras. 

De resto é interessante observar um intercâmbio entre a pintura e o edifício, 

neste como noutros exemplos, e que conferem ao espaço uma identidade 

muito própria, tanto mais que está interligado com a representação plástica de 

VS. 

       

Fig. 92, 93 e 94 FASVS: Diferenciação dos materiais originais e integrados com a reabilitação. 

 

Materiais 

 

A manutenção do edifício original pretendida por VS, foi concedida em certos 

pontos, mas o carácter industrial do edifício não está referido, em momento 

algum. Uma vez que a sua arquitectura não é formalmente distinta da 

arquitectura civil, das habitações, que se encontrava originalmente nos demais 

edifícios do bairro, tal apenas poderia ter sido conseguido com a conservação 

                                                             
223 (Id, Ib). 
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de maquinaria e uma abordagem etnológica224, que não cabia programa 

destinado ao museu.  

Como já foi referido houve no exterior uma aproximação e respeito pela métrica 

e materialidade do conjunto antigo, mas no interior há toda uma caracterização 

que associamos ao museu dada pelo reboco branco, pela utilização de pedra 

(material nobre). A busca da não interferência da arquitectura com o conteúdo, 

veio assim materializar-se nas cores (neutras)225 e na utilização de madeira na 

sua cor em diversas situações, e pode ser até associada a produção artistica 

dos autores226.  

A madeira aparece sempre na sua cor, tratado com verniz incolor, na obturação 

de vãos ou revestimento de tectos, ou mobiliário. No piso superior – centro de 

documentação – o desenho dos elementos neste material sugerem uma 

interpretação dos elementos de estrutura de sótãos e telhados Este novo 

espaço, sendo um aproveitamento do desvão ovo, não seguiu nenhum 

desenho ou estrura pré-existente, constituiu uma boa oportunidade de desenho 

no projecto. 

 

Questões técnicas 

 

 O museu como contentor de património móvel tem, como uma das funções, de 

assegurar a sua conservação material. Para tal concorrem por um lado o 

projecto de iluminação e o de climatização. O ambiente do museu deve evitar a 

deterioração física e para tal criar um ambiente tendente à estabilidade, e a 

intervalos de valores relativos a parâmetros de luminosidade, temperatura e 

humidade, que podem variar segundo o local e as peças em questão. 

                                                             
224 A única referência à laboração da fábrica, não é directa, e encontra-se na seda de revestimento das 
paredes do auditório, no piso subterrâneo. 
225 A substituição da tijoleira pela pedra pretendia decerto uma maior neutralidada ao evitar um material 
de cor forte e esteriotomia marcada (BARRANHA: 2008: 253)  
226 Sempre presente, a acompanhar e intervir no projecto, esteve Vieira da Silva, cujo trabalho se reflecte 
também no próprio espaço do Museu: as cores neutras dos materiais, que evocam a paleta de cores do 
casal de artistas; as parecenças entre "Atelier Lisbonne" (1934-35) e a entrada para a grande galeria; 
entre "L’été "(1960) e os trabalhos de carpintaria; ou mesmo a relação entre as cores dos painéis 
acústicos do Auditório e "Dialogue sur l’existence" (1984). 
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O projecto de reabilitação tinha de ter em conta para a estabilização do 

ambiente, e conservação adequada das obras, a existência de uma clarabóia e 

a localização do próprio edifício, que se encontrava exposto a muitas horas de 

insolação bem como a grande altura de pé direito de alguns espaços. Ao 

mesmo tempo a exiguidade de outros espaços inviabilizava soluções que 

passassem por elementos apostos às paredes, que reduziriam a área para 

circulação e exposição (BARRANHA et al: 2009: 65-69). 

Assim a solução de compromisso entre estas variáveis passou pela 

incorporação de painés tipo “tecto frio”, de modo a reduzir o número de 

condutas no edifício227. Foram ainda utilizados outros sistemas como o de 

refrigeração dos telhados – sistema de “rega de água fria” – para evitar as 

oscilações de temperatura no verão. 

 

Fig. 95 FASVS: painél de constituição dos tectos – sistema “tecto frio”.  

 

A exposição de pintura a óleo, e sobretudo a de trabalhos em papel, requeriam 

da intervenção um efectivo controlo da iluminação natural, para evitar a sua 

degradação. Para a redução da luminosidade foi redesenhada a clarabóia já 

existente no edifício original do armazém, seccionando-a e foi incorporado um 

sistema de sancas e lamelas fixas para obrigar à reflexão dos raios luminosos. 

A luz natural directa acaba por quase não incidir no interior do edifício. Onde há 

um maior contacto com o exterior - eixo de transição entre os dois corpos – 

através de um grande vão, a volumetria do conjunto possui um recuo que 

produz sobra produzida pelo prório edifício ao mesmo tempo que permite a 

separação e identificação de cada corpo. 

                                                             
227  Potencia-se ainda o controlo da temperatura interior com a integração, nos tectos falsos, de tubos de 
cobre, por onde circula água quente ou fria. 



144 
 

Na área de exposição orientada para o Jardim da Amoreiras, manteve-se a 

marcação dos vãos e um contacto com o exterior, já que se trata de uma 

envolvente importante e propicia uma oportunidade de caracterizar e 

diferenciar o espaço interior. Nos vãos foi aplicado um sistema de duplicação 

de janelas, que se revela mais eficaz que a mera utilização de vidro duplo, 

funcionando o sistema como regulador térmico, potenciado pela inclusão de um 

vidro fumado em tom cinza no interior. 

O sistema de iluminação combina a luz natural filtrada com sistemas artificiais 

integrados em sancas e tectos falsos de modo a obter um elemento contínuo 

que, sendo contínuo não interfere com a leitura das obras como o faria uma 

opção de luminárias individuais, que “criam demasiadas interferências visuais, 

perturbando a fruição das obras de arte” (BARRANHA:2008:255). 

Estes sistemas de controlo do ambiente interior foram incorporados tendo em 

conta uma não intrusão nos tecidos do edifício original da fábrica, e 

possibilitando uma fácil remoção ou substituição também no edifício 

reconstruído do armazém, uma vez que foram aplicadas sancas, e tectos 

falsos, e as grelhas de ventilação se encontram encastradas em paínel de 

exposição justapostos às paredes originais.  

 

Enquadramento de conceitos patrimoniais 

 
 
Carta de Veneza, 
1964 
 

- O edifício foi afecto a uma função que não alterou a sua disposição 
(art 5º) muito embora a fachada do edifício não tivesse de sofrer 
alterações forçosas dos vãos.  
- O conteúdo do edifício não se encontrava presente, pois este tinha 
sido já refuncionalizado. (art. 7º) 
- A intervenção respeitou a distinção das diferentes épocas de 
construção do edifício através de uma harmonização identificável entre 
elementos novos e antigos (art. 11º  12º) e não recriou a tecnologia, no 
caso do volume do armazém, bem como respeitou a localização e 
volumetria original, preservando a relação original (art. 13º). 

Carta de 
Washington,1987 

- O projecto de reabilitação respeitou a forma e o aspecto dos edifícios, 
sobretudo no que diz respeito à estrutura, volume, estilo, escala, 
(ponto 2 alínea c). 

Carta de Lisboa, 
1995. 
 

- Segundo este documento no caso da presente intervenção podemos 
referir-nos nos termos das definições deste documento a acções de 
Renovação e Reconstrução uma vez que no conjunto houve realização 
de obra nova e uma modificação do existente, com demolição da 
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quase totalidade do armazém, não se podendo falar assim de 
reabilitação228 (art. 1º). 
 

Carta de Burra, 1999 
 

O entorno da fundação poderia reflectir o processo de reabilitação que 
se levou a cabo no interior e que sugeria uma maior relação com 
outros edifícios, que pertencem ao conjunto pombalino, bem como à 
residência de Vieira da Silva. (art.8º ponto 1) 
- O restauro do armazém não se justificava e como tal foi demolido e 
reconstruído, como uma peça nova que reintepretava as relaçoes 
existentes entre os volumes, e a iluminação através de claraboia (art. 
19º) e vem acrescentar qualidade tanto ao projecto museológico. 
(art.22º) 
- No respeitante às alterações necessárias consideramos que estas 
foram mais bem sucedidas no interior do que na fachada uma vez que 
o resultado final destas é impedivo de uma leitura dos cinco edifícios 
da fábrica como entidades autónomas (art. 21º). 

Carta de Cracóvia, 
2000. 

- A inclusão de elementos de acordo com a “linguagem da arquitectura 
actual” (ponto 4) e que respeitem e identifiquem as fases construtivas 
verifica-se no projecto, com o corpo novo, e com a escolha de 
materiais e desenho aplicado, bem como com a conservação de 
elementos originais (ponto 6). 

Recomendações 
para a análise, 
Conservação e 
Restauro Estrutural 
do Património 
Arquitectónico, 
2003. 
 

- Foram preservados na maioria os componentes do edifício, havendo 
demolição e nova construção do edifício do armazém. Os edifícios da 
fábrica foram mantidos com a sua estrutura e o programa integrado 
com esta. (ponto 1.3).  
- No entanto a intervenção não se pode considerar mínima. Houve 
uma substituição da estrutura para a acomodação de um programa. 
(ponto 3.5), uma solução de compromisso entre os diferentes 
“aspectos da arquitectura, estrutura, instalações e funcionalidade” 
(ponto 3.13).  
 - A estrutura de asnas do armazém foi conservada, reparada e em 
peças que não permitiam as sua reutilização foi efectuada uma réplica 
(Pontos 3.14 e 3.15). 

 
 
 
 

Análise SWOT 
 
 

Pontos Positivos  

– aproveitamento das potencialidades do edifício, com a abertura de nível superior, e bom entendimento 
da relação entre os dois volumes, respeitando volumetrias, e funcionalidade. 

- a organização da exposição integra-se com a estrutura do edificado, estabelecendo áreas claras no 
percurso  

- o edifício é caracterizado, sobretudo pelo aproveitamento de elementos originais, que diversificam 
zonas e atribuem alguma identidade ao espaço. 

- a intervenção reutiliza e identifica os elementos conservados, e não utiliza a nova arquitectura de modo 

                                                             
228 “Obras que têm por fim a recuperação e beneficiação de uma construção, resolvendo as anomalias 
construtivas, funcionais, higiénicas e de segurança acumuladas ao longo dos anos, procedendo a uma 
modernização que melhore o seu desempenho até próximo dos actuais níveis de exigência.” - Art.1º 
alínea g) 
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a retirar força ou leitura à exposição. 

- preservação e valorização dos tecidos originais. 

- escolha dos materiais. 

- aticulação entre espaços. 

- diferenciação entre a intervenção de reabilitação e os elementos existentes. 

- cumprimento dos requisitos de acessibilidade. 

Pontos Negativos  

- a intervenção ainda assim não é explícita no entendimento do edifício como dois corpos separados. A 
sua caracterização em termos de materiais e e volumetria poderia explicitar melhor a diferenciação entre 
a época de construção. 

- o programa parece ser demasiado extenso para o edifício. 

- pouca possibilidade de extensão do programa, e inserção de novas funcionalidades, como ateliers 
educativas, voltando-se para um público mais específico. 

- a modificação dos vãos da fachada compromete o entendimento do edifício original, e poderia ser 
mantida e compatibilizada com o seu uso. 

Oportunidades 
- o jardim apresenta-se como um espaço que deve ser renovado, ou reabilitado, de modo a estabelecer 
um diálogo mais forte com o edifício. Podendo mesmo incorporar local para complementar ou substituir 
funções que ali se encontram alojadas, nomeadamente a cafetaria.  

- A existência de um edifício de cariz museal no Jardim das Amoreiras, pertencente à EPAL, pode 
constituir uma mais valia para a dinamização urbana juntamente com este edifício. 

Ameaças 
- o edifício como imagem não permite nenhuma leitura para o exterior do seu conteúdo e apresenta-se 
bastante anónimo, e que é reforçado pela sua localização urbana, atribuindo-se assim uma leitura 
urbana fraca. 
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Museu do Fado- MF 

“O museu incorporou, desde a sua implementação e ao longo de uma década de actividade, 
distintas colecções de periódicos, fotografias, cartazes, partituras, instrumentos musicais, 
fonograma, trajes e adereços de actuação, troféus, medalhistica, documentação profissional, 
contratos, licenças, carteiras profissionais, entre inúmeros outros testemunhos que coexistiram 
e/ou criaram o Fado, património essencialmente intangível e imaterial”. (PEREIRA:2008) 

 

Caracterização do edifício 
 
Após a Intervenção 
Nova Designação Museu do Fado 
Cliente  Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural - EGEAC 
Projectista  Santa-Rita Arquitectos 
Data da Intervenção 1998 
Função Actual Exposição, Conferências Escola de Guitarra e Centro de 

Documentação 
Web www.museudofado.egeac.pt/ 
Localização Largo do Chafariz de Dentro, freguesia de Santo Estevão. 
Antes da Intervenção 
Designação do 
Edifício 

Estação Elevatória da Praia 

Cliente Companhia das Águas de Lisboa - CAL 
Projectista Joaquim Neves de Aguiar, eng. 
Data da Construção 1868 
Data da Desactivação 1938 
Função original do 
Edifício 

Elevação das águas. Depois de um período de funcionamento 
regular, de 1868 a 1880, funciona de modo intermitente até 1931, 
operando regularmente até 38 com um motor eléctrico. 

Funções após 
desactivação 

Centro de Trabalho do Partido Comunista Português (desde 1974) 

  
Classificação229  O edificio encontra-se dentro da zona de classificação da capela de 

N. Sra. dos Remédios, pelo decreto lei nº 27347, de 18 de Dezembro 
de 1939. 
 

 
 

                                                             
229 Acedido a 15 de Julho de 2010 em: http://apai.cp.pt/patrn.htm 
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Fig. 96 Localização do Museu do Fado. 

 

Contexto histórico e social 

 

Com a construção do Aqueduto das Águas Livres, a zona de Alfama vê-se 

abastecida por um grande caudal de água trazido pela grande estrutura, ao 

qual se somam diversos pontos de água, que canalizam os inúmeros 

afloramentos do local. O chafariz de El-Rei construído no reinado de D. Dinis, o 

Chafariz de Dentro230 e o Chafariz da Praia231, são alguns deles que entre 

outros, ainda hoje fazem parte da toponímia da cidade e da memória da 

população.232  

O derrube do muralha Fernadina deu lugar233, no sítio da outrora porta da 

cidade, ao largo do Chafariz de Dentro, onde se veio a construir, em 1868234, 

                                                             
230O Chafariz dos Cavalos ou de Dentro, datado do séc. XIII - “(…) nascente mui antiga, e a data mais 
remota a que lhe encontramos referencia é do ano de 1285.” Assim chamado por se situar do lado de 
dentro da cerca fernandina, em oposição ao chafariz da Praia que ficava do lado de fora, ou do Chafariz 
dos Paos, adosado à muralha Fernandina, na zona da das portas que adquiriram várias designações – 
Portas do Chafariz de Dentro, do Chafarzi dos Cavalos ou de Alfama. (SILVA: 1987:102-3). 
231 O Chafariz da Praia construído “à custa do real do Povo em 1625” designa-se assim por perto de si 
estar a zona de praia, onde se fazia o abastecimento de água potável às embracações, dita aguada. (Id: 
Ib:105). 
232 “ Se caminharmos de oriente para ocidente camos contado as seguintes emergências: Bica do Sapato, 
Cais da Fundição, Praia da Galé, Jardim do Tabaco, Penabuquel, Chafariz de Dentro, Chafariz da Praia, 
Doutor, Mosteiro, Duque, Dona Clara, Tanque das Lavadeiras, Baptista e Chafariz de El-Rei.” (AA.VV.: 
1951: 9) 
233 Alfama sentiu muito os efeitos do terramoto de 1755, mas para a sua reconstrução não foi executado 
nenhum plano, como noutros locais da cidade. A partir de então procedeu-se à regularização da faixa 
costeira com obras no porto e à demolição de troços da muralha fernandina (a partir de 1765). 
234 O projecto para a construção da Estação é apresentado à Direcção da Companhia em 4 de Abril de 
1968, ao que se segue o início das obras de demolição do Chafariz e do Tanque das Lavadeiras. 
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pela Companhia de Empresa das Águas de Lisboa235, a primeira estação 

elevatória a vapor de Lisboa, denominada da Praia, por ter sido edificada no 

sítio, e após desactivação e demolição, do chafariz homónimo.  

             
Fig. 97 e 98 Museu do Fado: Localização e envolvente. 

A partir do ano seguinte, e até 1880 – ano da inauguração da Estação 

Elevatória dos Barbadinhos – desde aqui vai ser feito o abastecimento de parte 

do núcleo oriental da cidade (da cota 40 para baixo), com a elevação até ao 

reservatório da Verónica das águas, provenientes de chafarizes e tanques de 

Alfama, que de outro modo seriam perdidas para o Tejo.236 De então em diante 

o seu papel torna-se secundário, funcionando de modo intermitente, em caso 

de avaria da nova estação. 

Até aos anos 60 do séc. XX laborou no edifício uma oficina de contadores de 

pressão, e após um período sem utilização albergou um Centro de Trabalho do 

Partido Comunista Português - ocupação que se mantinha até à data da 

Proposta de Classificação. 

 

Valor arquitectónico e urbanístico 

 

Data de 1990 uma compilação de dados então entregue no Instituto Português 

do Património Cultural, com vista à classificação do edifício da Estação 

                                                             
235A  C.A.L. - Companhia das Águas de Lisboa (1868/1974), foi constituida pelo decreto de 2 de Abril de 
1868, assinado pelo ministro Sebastião do Canto e Castro MAscarenhas, quase um ano decorrido sobre a 
celebração do contracto de exploração da Estação Elevatória da Praia. 
236 “ Entendo que se devem collocar torneiras, que fechem automaticamente as bicas dos chafarizes do 
Rei e de Dentro; que se devem reunir os sobejos déstes dois chafarizes às aguas do tanque das 
lavadeiras em um reservatório collocado onde hoje é o chafariz da Praia”. (COMPANHIA DAS ÁGUAS DE 
LISBOA:1870:34). 
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Elevatória da Praia237, e nela se referem dados e notícias e se propõe a sua 

inclusão numa rede patrimonial. Esta rede seria constituída por outras 

construções e estruturas relativas ao transporte e armazenamento de água, 

como sejam o Aqueduto da Águas Livres, a Mãe d’Água das Amoreiras, o 

Museu da Água de Manuel da Maia e a Estação Elevatória dos Barbadinhos.  

                  

Fig.99 e 100 Estação Elevatória da Praia: Corte longitudinal (1869) e transversal (1867).  

À data pretendia-se para este espaço, segundo o estudo elaborado, a 

constituição de um museu cujo acervo versaria sobre a importância do conjunto 

dos edifícios para o desenvolvimento da cidade, e para a sua expansão. Nele 

seriam integradas as inúmeras referências que´na actualidade ainda se podem 

encontrar nesta zona da cidade estabelecendo uma ligação ao quotidiano, e 

sublinhando uma dimensão local e a sua relação com a história, relembrando 

as praias e portos já desaparecidos, ou integrando ainda os edifícios da 

Alfândega, da época de Pombal.238 

A proposta museológica, explicitada no dossier de proposta de classificação do 

edifício, para a Estação Elevatória da Praia, refere uma nomeação desta como 

“Recinto da Praia – Águas de Alfama”, a qual, juntamente com os outros 

núcleos de exposição, possibilitaria a integração de conteúdos da história das 

nascentes de Alfama, abastecimento de água à cidade, aguada dos navios, 

historial do edifício e de recuperação do equipamento e utilizações da água na 

                                                             
237 O processo de “Classificação do Recinto da Praia em Alfama” foi elaborado pela Associação do 
patrimonio e população de Alfama – APPA. 
238 No sítio do terreiro do trigo foi mandado construir o Celeiro Público, cuja fachada ribeirinha acolhia a 
recepção de cereal através de cais privado (1765- 1768), um edifício de proporções monumentais, que 
ainda hoje é ocupado por serviços alfandegários. 
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indústria das lãs ou em banhos termais - actividades que se processavam nas 

imediações do edifício. 

Além das potencialidades relativas à água e trânsito fluvial, Alfama possui 

interesse patrimonial pela sua matriz urbana singular, que pouco se alterou 

com o terramoto de 1755. A zona apresenta uma estrutura medieval, de raíz 

“árabo-mediterrânica”, e exemplares específicos de tipos construídos pré-

pombalinos, como sejam as empenas triangulares e as casas de ressalto239. 

Por outro lado, integra uma vivência comunitária forte240, potenciada pela sua 

organização em pátios, em que o factor identitário é fortalecido por actividades 

de bairro, sazonais (marchas) ou prolongadas (fado) a que a refuncionalização 

da Estação Elevatória da Praia se iria somar. 

Este trecho urbano foi alvo de reabilitação urbana, desde os anos 80 do séc. 

XX, por parte da edilidade, exactamente com o sentido de integrar na mesma 

acção as componentes arquitectónicas, sociais e económicas241. Tiveram lugar 

a incorporação de infraestruturas de saneamento, a dotação de condições de 

habitabilidade dos fogos, melhorando as condições de vida da população 

residente, evitando a sua deslocação. Foram também feitos investimentos em 

projectos de “equipamento social e colectivo” para criar emprego e um 

desenvolvimento positivo no bairro. (AA.VV.: 1993: 64) 

A reabilitação do presente edifício integra muitos dos princípios base da 

intervenção municipal, ao evitar a degradação de um edifício importante na 

história local e da cidade, ao dotá-lo de capacidade de acolher actividades 

representativas para a identidade local e ao gerar actividade económica e 

empregabilidade local.  

                                                             
239 As casas de ressalto utilizam a pedra como material construtivo, completada, nos sobrados superiores, 
pela taipa e, mais raramente, pelo tijolo (FERRÃO; AFONSO:1997). 
240 Menezes identifica no seu artigo elementos de referência sócio-espacial como os espaços de convívio 
comunitário como formadores e conservadores do sentimento de pertença e identidade.  
241 O Gabinete Técnico de Alfama foi criado em 1985, constitui um dos primeiros organismos a aplicar um 
trabalho no âmbito da reabilitação em Portugal. 
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Fig 101 Estação elevatória da Praia: Projecto inicial(s.d.) 

 

Características formais e espaciais 

 

O edifício original da Estação Elevatória da Praia, constitui-se por três corpos. 

Dois edifícios mais baixos, (um para as caldeiras, outro para o pessoal), 

sensívelmente com a mesma cércea, ladeiam um outro mais elevado, ao 

centro, definindo-se um conjunto simétrico num eixo transversal, perpendicular 

à rua do Trigo. Estes dois corpos, como hoje ainda se pode verificar, não são 

simétricos apresentando o corpo poente uma dimensão total igual à do corpo 

central e sendo o corpo nascente mais reduzido. Neste espaço sobrante 

localizava-se chaminé original, entretanto desaparecida.242  

Iniciando-nos pelo corpo poente, podemos, pelos desenhos de 69, 

compreender que este albergava a maquinaria e caldeiras, dividindo assim o 

volume em dois pisos (sendo que o segundo eram percursos para 

manutenção).243 O corpo central encontrava-se dividido em 3 pisos244, sendo 

                                                             
242 O seu espaço foi posteriormente ocupado por um anexo onde funcionavam prensas, segundo croquis 
de levanamento do estudo de classificação de 1990. 
243 Consta do relatório de 1990 a informação de que no edifício mais elevado localizava-se a casa das 
máquinas e das bombas, sob a qual residia ainda o deposito de carvão, onde se abre um grande portico 
com arco de volta perfeita mostrando as máquinas que laboravam, permitindo a sua iluminação e 
ventilação. 
244 Segundo Relatório da direcção da C.A.L. O corpo central organizava-se em dois pisos. No piso térreo 
laboravam bombas e máquinas (sobre um depósito de carvão) e no piso superior instalou-se a primeira 
central a vapor de elevação de águas do país, e que vai servir como modelo para a Estação dos 
Barbadinhos. O seu projecto, por ter sido realizado numa fase prévia à instalação das máquinas, e não a 
contemplar, era discrepante com o edifício que viria a ser construído que se erguia (ao centro) com “mais 
do que seis metros de altura do que a projectada” (COMPANHIA DAS ÁGUAS DE LISBOA: 1870:19). 
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que no térreo se encontrava uma sucessão de panos de alvenaria de tijolo que 

constituiam a fornalha e num segundo piso encontrava-se acessível um 

guincho.245  

Pelos registos realizados em 90, que davam já conta da adaptação do edifício 

a central de trabalho do P.C. P. podemos referir que o edifício poente integrava 

três pisos, sendo que o piso -1 contemplava uma zona de águas (cozinha da 

cantina) e arrecadações, não comunicantes entre si. Esta separação seguia 

para piso 0 (mais elevado em relação à rua) que se dividia em escritório e 

refeitório comunicando ambos com um espaço de aproveitamento do desvão, 

com função de cantina, no piso 1. O corpo central encontrava-se vazio, sem a 

fornalha (por essa altura já não existia registo da chaminé).  

Quanto ao corpo nascente, podemos verificar pela comparação entre os 

desenhos referentes a estas duas épocas, que vão surgir com a mudança de 

usos várias divisões do espaço interior, mantendo-se o número de pisos bem 

como as escadas de comunicação entre os dois. 

            

Fig 102, 103 e 104. MF: Vistas da entrada; confronto entre a pré-existência e a nova proposta. 

A caracterização do edifício no exterior é sobretudo feita a partir da 

identificação do grande pórtico envidraçado com caixilhos em ferro246, virado a 

                                                             
245“Existem dois componentes essenciais num motor a vapor: “A caldeira (gerador de vapor), e a unidade 
de motriz (às vezes designada simplesmente por motor). Estes dois elementos podem estar integrados 
numa única unidade ou separados um do outro, podendo assumir um número bastante extenso de 
diferentes configurações. Entre outros componentes normalmente presentes estão as bombas (como 
injectores) que fornecem água à caldeira durante a operação do mecanismo; os condensadores que 
fazem a recirculação da água e recuperam o calor latente da vaporização, e os sobreaquecedores que 
fazem subir a temperatura do vapor acima do seu ponto crítico, para além de outros mecanismos que 
incrementam a extracção de calor das fornalhas. Um mecanismo de transporte pode ser igualmente 
usado para levar o carvão ou outro combustível do seu silo ou local de armazenamento para a fornalha”. 
Acedido a 10 de Agosto de 2010 em:fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff 
http://www.wikienergia.pt/~edp/index.php?title=M%C3%A1quina_a_vapor em 10 de Agosto de 2010. 

http://www.wikienergia.pt/~edp/index.php?title=M%C3%A1quina_a_vapor
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Norte, na fachada principal que abre para o Largo do Chafariz de Dentro - um 

dos maiores espaços públicos de Alfama – o que confere ao edifício uma 

grande presença e forte identificação. Como fachada de apresentação, 

podemos reforçar que esta é a única totalmente simétrica e a que foi alvo de 

menos alterações (pelo que nos é dado a entender da análise dos vários 

desenhos anteriores à intervenção). 

Todos os corpos apresentam uma cimalha e platibanda que, escondendo os 

telhados, vão conferir ao conjunto uma noção de volume regular, acentuando a 

percepção dos edifícios como um único organismo - ainda que espacialmente e 

construtivamente não funcione deste modo. 

A planta de 69 apresenta a fachada nascente cega, e a poente com duas 

janelas centrais, ladeadas por duas portas, ao nível do piso térreo. Esta 

modelação veio a ser alterada apresentando-se estas, segundo o levantamento 

de 90, com, respectivamente, dois vãos a nascente e três vãos de porta a 

poente247.   

Os vãos ao nível do piso térreo são de métrica idêntica - variando, com a 

apropriação do edifício a adaptação a porta ou sendo encerrados como janela, 

nomeadamente a poente – e apresentam sempre uma cantaria de lioz com 

verga curvilínea e fecho saliente (material que vai constituir também o lambril e 

o cunhal panos de parede). Os vãos superiores rectangulares e modulares, em 

igual número, alinham-se a eixo com os anteriores. No corpo central podemos 

ainda identificar cinco vãos pequenos de métrica semelhante aos do piso térreo 

sendo o da fachada sul com arco de volta perfeita.  

     Fig105 e 106 MF: Vista 

do pátio e cafetaria. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
246 Como referido é nos elementos de ornamentação, e distribuição ou percurso que o ferro vai ser mais 
amplamente aplicado, numa adopção do léxico dos materiais tradicionais. Neste sentido encontramos no 
pórtico duas colunas de ferro fundido que sustentam o vão que obtura um amplo arco de volta perfeita, o 
qual permite a ventilação e iluminação do espaço interior, virado a norte. Na descrição do relatório de 
classificação de 1990, refere-se a função de iluminação das máquinas que laboravam no espaço central. 
247 Foi reposto intervenção de reabilitação o esquema inicial de vãos na fachada poente. 
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No pátio, do lado poente, fora instalado o reservatório subterrâneo, peça 

fundamental da estação, cujo único sinal exterior seriam os respiradouros 

cilindricos. Abaixo da superfície exterior a estrutura apresenta-se com três 

metros de altura e assente sobre estacaria, já que o terreno é rico em águas e 

areias. O reservatório e o edifício foram construídos sobre estacas de modo a 

promover a estabilidade do conjunto e “para consolidar o terreno, e de desviar 

d’elle várias nascentes, que brotavam do solo, e que por serem de qualidade 

inferior às que aproveitavamos, não podiamos utilizar.”248. Este sistema vai ser 

mantido na intervenção de reabilitação. 

No respeitante à demais estrutura do edifício podemos descrevê-la com sendo 

mista, em alvenaria de pedra, com paredes de espessura de 60 a 70 cm, que 

constituem as paredes exteriores dos edifícios menores, e duas paredes de 

alvenaria de tijolo, com espessura de 100 cm, no corpo central. A espessura 

destas últimas vai diminuindo com a maior altura do solo, uma vez que no topo 

apenas necessita de suportar o peso da cobertura, de quatro águas, com telha 

marselha, e o da estrutura de asnas de madeira que a suporta. No nível inferior 

a função das paredes, além de sustentação dos pavimentos dos edifícios 

laterais, consistia suportar a maquinaria que a elas se fixava, e o “guindastre”, 

que ali se preservou.  

Quanto aos materiais, no interior os pavimentos em regra eram de betonilha no 

piso térreo e em soalho de madeira nos pisos superiores, tendo sido 

pontualmente acrescentado um pavimento de betonilha numa zona de 

instalação sanitária, no corpo poente, e uma varanda no corpo nascente. 

Quanto ao reservatório situado na zona do antigo Chafariz, este fora construído 

com uma estrutura abobadada em tijolo e recobrimento de betão249. 

 

 

                                                             
248 (COMPANHIA DAS ÁGUAS DE LISBOA: 1870:19). 
249 (…) são cobertos de abobada de béton, apoiada sobre pilares de tijolo, revestidos de cimento; e o 
trabalho fez-se com tal perfeição, que o todo parece feito de uma pedra só.” Id, ibidem. 
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Programa 

 

Fazia parte do programa encomendado ao gabinete de arquitectura a inclusão, 

além das zonas de exposição de uma escola de fado e oficina de construção 

de guitarras, derivadas da especificidade temática do museu. A estas 

somaram-se outras áreas funcionais como a cafetaria e o auditório - 

recorrentes neste tipo de afectação.  

A instalação de um museu dedicado ao Fado não fora equacionada noutras 

zonas da cidade, precisamente por estarem muito presentes as manifestações 

deste património imaterial, e ele ser muito característico deste bairro. 

Simultaneamente o facto de este imóvel, um dos maiores edifícios de Alfama, e 

dos poucos a estar na posse da C.M.L. viabilizou a concretização da 

reabilitação. Ainda assim verificamos que acaba por ser pequeno para a 

instalação do museu.250 Para conseguir integrar o programa pretendido foi 

necessário prever no projecto de reabilitação a substituição do número de pisos 

do corpo central - que passaram de dois a três. 

Ao analisarmos o organigrama da distribuição podemos observar que apesar 

destas duas funções específicas, apenas veio a incluir-se a escola de fado, 

mas que ainda assim a área de exposição permanente corresponde a um terço 

da disponível – ocupa no total o equivalente a um piso de três – se excluirmos 

o depois acrescentado volume da cafetaria, conforme nos propunha Sommer 

Ribeiro, o que atesta a reduzida dimensão do edifício para receber esta função. 

A localização da zona de cafetaria num novo edifício, com comunicação interior 

com o reabilitado, vem autonomizar funções o que traz vantagens em termos 

de salubridade, de facilidade de instalação de águas, ventilação, não 

sobrecarregando o exíguo espaço interior, e vem tirar partido de uma zona de 

                                                             
250 Esta integração presente no programa ao incorporar uma escola e oficina, não faria sentido num local 
em que a comunidade não estivesse a ele tão ligada, com tantas referências – em que não tomasse como 
sua esta casa. Referimo-nos ao edifício como casa, pois segundo o arquitecto pretendia-se mais do que 
um museu, um pólo cultural em que o visitante usufruisse a par do habitante local. Esta “Casa do Fado” 
não pretendia ser um museu, apesar de assim se denominar actualmente. 
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esplanada exterior, que devido à existência da cisterna, inviabilizava a 

ocupação deste espaço. 

               

Fig107,108 e 109 MF: Asnas de Cobertura, vista do auditório; percurso expositivo, piso 1; Acesso ao 

centro de documentação, piso 0. 

 

Intervenção 

 

A equipa de projecto depara-se com o edifício num estado de conservação 

considerado “bastante razoável”, com a manutenção de todos os volumes à 

excepção de uma chaminé, segundo o estudo de 90251. Ainda segundo o 

referido estudo, o edifício estava despojado da sua maquinaria, pelas 

sucessivas apropriações, contudo as principais alterações diziam respeito a 

alteração e deterioração das divisórias de tabique (que se revelavam de fácil 

remoção) com alguma infiltração de águas pelo telhado, que danificara os 

pavimentos252. 

Como ideia forte para abordar esta intervenção podemos referir a preservação 

de um espaço vazado no corpo central. O seu funcionamento inicial previa a 

ocupação do volume por uma única actividade – a máquina a vapor.  

O auditório principal, elemento nuclear no projecto, ocuparia esse espaço 

central, sendo visto de baixo logo desde a entrada, e destacando-se dos panos 

                                                             
251 O edifício em estudo apresentava-se, segundo estudos compilados pela CML, classificado com 
estando em ‘Mau’ estado de conservação, como de resto grande parte do edificado de Alfama, que se 
encontrava em elevado estado de degradação. Para reverter a situação a CML desenvolveu programas 
de incentivo a reabilitação urbana, como o Recria, efectuando obras em edifícios municipais e em 
edifícios privados que constituiam perigo, com possíveis derrocadas e perda de tecidos. 
252 Segundo o arquitecto a substituição de pavimentos, seria sempre efectuada uma vez que estes não se 
revestiam de qualidade construtiva, nem eram exemplares da tecnologia de carpintaria. 
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de parede, como suspenso, recriando a relação entre o edifício e maquinaria 

que outrora ali se encontrava. 

Outra ideia prende-se com a relação entre os novos tecidos e os antigos. O 

novo edifício (adicionando mais um piso em cave à pré-existencia) vai 

funcionar como um contentor que se coloca no interior das alvenaria originais, 

de modo autónomo para minimizar a intererência e evitar danificar os 

tecidos.253 

As fundações originais dos edifícios, constituídas por estacas de madeira, 

encontravam-se muito degradadas (outras omissas ou apenas assinaladas) 

devido à detrioração provocada pela oscilação das águas subterrâneas, fruto 

de drenagens condução das águas internas para sistemas de recolecção 

modernos. Assim foram executadas novas fundações com sistema de micro-

estacas com camisa metálica com enchimento de betão, substituindo 

totalmente as existentes. 

O sistema estrutural utilizado na reabilitação é projectado para atingir uma 

autonomia em relação às paredes portantes dos vários corpos, que funcionam 

como uma envolvente ao novo projecto254. Os novos elementos estruturais são 

totalmente indepedentes entre si, e estabelecem com a estrutura existente 

apenas uma relação pontual para ligação dos percursos. 

As fundações destes novos elementos concretizam-se assim em duas 

“piscinas” ou caixas de betão (um grupo de duas por cada um dos três 

edifícios), em piso inferior subterrâneo, com diferencial entre si, para 

acumulação de águas de infiltração, a bombear para colector público quando 

inundadas. 

 

Esta separação estrutural vai induzir a que o percurso – componente 

importante deste projecto – por um lado liberte o volume central para acomodar 

                                                             
253 Para além dos pavimentos que foram removidos, apenas houve a necessidade de retirar tecido para 
possibilitar a comunicação entre os três volumes, junto da parede Sul. 
254 A conservação dos telhados e substituição dos materiais, aconteceu parcialemente na estrutura de 
asnas das coberturas, mantendo-se assim ‘intacto’ o contentor exterior na intervenção.  
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os visitantes, e ao mesmo tempo estabeleça uma boa relação interior exterior, 

possibilitando uma ampla visão para o largo. A iluminação da zona central 

ajuda a ampliar o (reduzido) espaço interior do conjunto evitando um 

enclausuramento claustrofóbico. 

Ainda com referência às condicionantes estruturais encontramos uma 

reinterpretação deste sistema leve e pontual na formalização do edifício do 

bar/cafetaria, que se encontra autónomo (apenas com ligação ao interior pela 

zona do bengaleiro). A sua localização encontra-se parcialmente por cima da 

zona da cisterna, pelo que este corpo, teve de ser pensado para se tornar o 

mais leve possível, de modo a conservar a cisterna, que se veio a considerar 

em boas condições depois de efectuadas algumas sondagens.  

A reiterpretação surge com a formalização de pequenos pilares que assentam 

no plano que cobre a cisterna, passando estes de uma posição perpendicular 

para uma posição oblíqua, como se estivessem apoiados num equilibrio 

instável, numa postura muito delicada. Este ritmo e esta geometria é depois 

conduzida para os edifícios do museu, acrescentando-se à estrutura existente 

novos pilares, perfazendo um plano contínuo de fachada, que envolve os 

planos fronteiros à rua. 

A ligação com o exterior é objecto de atenção no projecto de reabilitação. O 

grande vão é potenciado com o percurso no primeiro piso e na entrada a 

abertura de um vazio traz a luz para dentro.No desenho da fachada principal 

considerou-se a separação clara da estrutura interior do pano exterior para um 

aproveitamento da luminosidade para os pisos inferiores. 

De resto a relação com o exterior pretende-se amplificada, quer no novo 

volume, que se apresenta transparente e leve, quando virado Norte (pelas 

limitações de cargas referidas), quer nor rasgos que protegem da luz poente. 

Esses mesmos rasgos vão ser aplicados como elemento de unificação em todo 

o projecto, com a presença no alçado nascente, no novo corpo, mas também 

na iluminação interior da parede sul, agora de forma artificial.   

Retoma-se a distribuição de vãos da fachada poente (com duas janelas a meio 

e duas portas laterais, sendo que apenas a mais recuada mantém a sua 
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funcionalidade) havendo uma preservação do entendimento do edifício original, 

ainda que esta fachada se encontre parcialmente tapada pelo encosto do novo 

volume.  

                 

Fig110, 111 e 112. MF: espaço expositivo piso -1 e 1; Acesso à zona da escola de fado. 

A aproximação à envolvente, e a sua integração faz-se também com alguns 

elementos previstos no projecto como sejam a iluminação da parede frontal 

para o visitante que entra (superfície interior da fachada porterior), que simula 

rasgos na parede, pelos quais passaria a luz do sol. Este elemento encontra-se 

repetido noutros pontos do edifício como sejam o revestimento do bar, mas 

desta vez com rasgos efectivos. 

A visão do exterior é proporcionada na medida certa, aflorando a nas zonas 

públicas, ou de trabalho, como se de um ambiente doméstico se tratasse, 

propiciando um ambiente confortável, e ao mesmo tempo é obturada quando 

nos encontramos em área expositiva, para uma maior atenção às obras e 

conservação das mesmas. 

Quando pensamos na adaptabilidade do espaço do museu, podemos por um 

lado focalizar o aspecto de imagem. O projecto de arquitectura não veicula a 

imagem de museu ‘clássico’, de grandes dimensões, com carisma institucional 

ou estatal. Ao entrar e não identificar o tema de exposição, poderiamos 

perfeitamente encontrar-nos num edifício, com um qualquer outro programa. A 

arquitectura é neutral neste aspecto, sem por isso ser monótona, 

incaracterística, mas é adaptável a uma outra função. 
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A distribuição dos espaços foi pensada para comportar zonas de menor 

luminosidade, para protecção das peças pois a luminosidade natural directa ou 

mesmo indirecta pode ser extremamente prejudicial para a conservação de 

algumas peças de museu. A existência de espaços de pequena dimensão, 

para além de configurarem uma diversidade nas várias secções do museu, 

alia-se a uma redução do pé direito dos pisos, com a incorporação de um 

terceiro nível, conferindo uma escala doméstica ao conjunto255. Esta 

distribuição ao ser materializada por elementos leves facilita também, a sua 

adaptação a um outro programa,   

Uma nova intervenção é realizada em 2008, sob a coordenação do mesmo 

ateliê, para proceder a uma manutenção geral do edifício, resolver alguns 

problemas funcionais no sentido de actualizar e qualificar o projecto 

museológico. Foram diagnosticadas carências no que respeita à veiculação de 

uma imagem forte e à satisfação de condições de exposição de artefactos, com 

especificidades próprias do património imaterial.  

O projecto de arquitectura tinha conseguido responder com eficácia e 

qualidade ao programa proposto, mas outras questões haveriam de ser agora 

abordadas com mais propriedade por José Viana, que vai trabalhar sobre a 

arquitectura, e instalar um novo projecto museográfico256, revelador de um 

novo entendimento patrimonial e museal.   

 

 

 

 

 

                                                             
255 O carácter doméstico observa-se em salas como a de auscultação de música, com uma ambiência 
muito íntima. 
256 “A renovação contou com a consultadoria do musicólogo Rui Vieira Nery e a ‘colaboração atenta’ do 
Conselho do Fado, constituído pelos fadistas Vicente da Câmara e Carlos do Carmo, os músicos Luísa 
Amaro e António Chaínho, o construtor de guitarras Gilberto Grácio, a Associação Portuguesa dos 
Amigos do Fado, representada por Julieta Estrela e Luís de Castro, e a Academia da Guitarra Portuguesa 
e do Fado, representada por Luís Penedo e Daniel Gouveia.”  In Museu do Fado abre quinta-feira depois 
de renovação –in jornal Público de 29.09.2008. 
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Exposição 

A exposição estava antes confinada a duas salas de exposição – a intervenção 

museográfica veio melhorar as condições de acesso e a qualidade da 

exposição já que se deixou de lado uma representação dramática257 que 

recriava o fado, numa sala ampla ou num percurso sinuoso monótono, para 

apresentar, de forma cuidade vários objectos258., de várias épocas e em vários 

registos. Estes acompanham uma evolução do fado integrando-o na evolução 

tecnológica e social259, e são apresentados em suportes diversificados 

estimulando sensorialmente o visitante – e específico – tendo em conta as 

caraterísticas desse mesmo objecto. Encontramos uma integração da 

arquitectura com os conteúdos apresentados, e por dando lugar a uma 

interpretação suportada mas mais autónoma da parte do visitante. 

A exiguidade do espaço e o cariz do novo projecto museal conduziu a uma 

exposição que recorre menos a artefactos materiais e introduz registos sonoros 

e de imagem, específicos do património em questão. Estes permitem uma 

maior liberdade interpretativa, quer para o museólogo quer para o visitante e 

induzem por outro lado a uma maior rotatividade de conteúdos.  

 

Outras alterações que se reportam ao ano de 98 dizem respeito à mudança de 

imagem do museu. O gesto mais forte e característico do museu foi o 

revestimento da parede frontal à entrada (pano interior sul) que apresenta um 

conjunto de personalidades do fado e que tem grande impacto como primeira 

imagem apresentada ao visitante. Esta modificação veio no entanto alterar o 

conceito de fenestração com a eliminação de linhas de luz (artificial) que 

pretendiam estabelecer com interior um maior contacto com o entorno, e 

acompanhar a luminosidade exterior, nas zonas de percurso. 

                                                             
257 Uma das salas/zonas de exposição recriava uma encenação com modelos artificiais de uma casa de 
fado, com projecção audio de música. 
258 A a colecção foi muito valorizada com a integração de obras de artistas pásticos como José Malhoa, 
ou Júlio Pomar, que se incorporaram no projecto da exposição desde o início. 
259 “(…) às inovações tecnológicas trazidas pela rádio, a gravação discográfica, o cinema e a televisão – 
viria a ter lugar numa perspectiva de leitura multidisciplinar do género, somando ao objecto do quotidiano 
– ao instrumento, ao folheto, ao repertório – as representações emblemáticas do tema das nossas artes 
plásticas e da nossa literatura”. (PEREIRA:2008) 
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A exposição ainda que de reduzida dimensão está bem delimitada ocupando 

todo o piso 1. Nalgumas partes podemos reconhecer um percurso induzido, 

que pode ser percorrido nos dois sentidos; já noutras, nomeadamente na zona 

de auscultação e visionamento, podemos identificar uma maior liberdade de 

acesso imediato, às quais o público e população local podem recorrer 

facilmente funcionando o museu como uma casa aberta à comunidade – que 

na verdade era o sentido das intenções iniciais da equipa de arquitectos, e que 

também se viu transposta para o projecto museográfico. 

 

Materiais 

 

A reabilitação teve em conta os materiais que já se encontravam aplicados no 

edifício original, como o lioz. A utilização da pedra no exterior vai agora conferir 

um sentido de uniformidade ao conjunto, sendo no entanto trabalhada com 

uma métrica e forma diferenciada para uma identificação da intervenção. O lioz 

vai neste sentido também voltar a ser aplicado como revestimento na cobertura 

e panos de parede originais.260 O sentido de contemporaneidade é também 

respeitado a aplicação do aço nos perfis dos vãos261.  

Ainda no exterior podemos referir que o outro volume adicionado, a nascente, 

que se reveste de chapas de zinco262, diferenciando-se quer pelo material quer 

pela cor, mas recriando as formas dos armazéns, e o processo de expansão 

por acumulação característico das zonas industriais e portuárias.  

                                                             
260 Este material encontra-se nos edifícios circundantes, nomeadamente na alfâdega e no arranjo do 
Largo do Chafariz de Dentro, procurando-se a leitura de unidade entre o objecto e a envolvente. A 
intervenção no largo foi integrada no projecto de reabilitação mas não iniciada uma vez que o espaço é 
utilizado recorrentemente para cargas e descargas de material de obras de reabilitação na zona. 
261 As portas e janelas no edifício original serão também substituidas. A sua constituíção deve obedecer 
hoje a requisitos, derivados do programa em questão. 
262 A segunda intervenção, que ocorre em 2008, pretende ao mesmo tempo a manutenção do edifício e a 
instalação de um novo projecto. No respeitante à arquitectura, foram alvo de intervenção a substituição de 
pavimentos, e acções de manutenção de acamentos dos mesmos, devido a um desgaste natural, bem 
como dotação de condições de acesso a pessoas com mobilidade reduzida. No exterior o revestimento 
original, um compósito em placa, foi subtituído visto apresentar-se danificado, por não ser resistente 
contra os impactos, e poder ser destacado facilmente, ao ter sido aplicado na fachada exterior, em zona 
acessível. 
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No interior podemos referir o aço, quer na exposição, com acabamento oxidado 

na cor castanha, ou nos tectos, em chapas de aço perfuradas na cor vermelho, 

como apontamento claro de uma opção de datação de uma intervenção. Ao 

mesmo tempo as paredes de alvenaria de tijolo são apresentadas com 

diferenciação de cor sobretudo na zona do autitório onde podemos também 

observar a estrutura da cobertura, constituindo testemunho da tecnologia 

original do edifício. 

 

Questões técnicas 

 

Outro aspecto técnico que foi abordado na reabilitação estava relacionado com 

o sistema de portas corta-fogo localizadas entre o espaço de circulação e as 

salas de exposição. Estando sempre fechadas, para controlo da climatização 

das salas de exposição para proporcionar um ambiente controlado sem 

oscilações de temperatura e humidade, criavam uma barreira física, 

dificultando a transição entre espaços e a sua própria identificação. 

Por outro lado demarcavam e separavam o espaço de exposição como um 

compartimento, reduzindo o cariz do museu como espaço confortável para 

percorrer e usufruir, e que presidira ao projecto inicial. Com a sua substituição 

por portões corta-fogo recolhidos, o espaço tornou-se contínuo e este objectivo 

foi assim conseguido. A climatização passou a ser feita através de outro 

mecanismo, que obrigava agora à inclusão de um grande objecto na área de 

exposição. O novo equipamento de controlo da humidade ocupa uma grande 

área (absoluta e relativa se tivermos em conta a área total da exposição), e 

requer um bom sistema de insonorização. Mas possibilita para além das 

vantagens descritas a remoção de condutas de ventilação e climatização que 

passando pelas asnas colocavam problemas de acesso para a sua verificação 

e manutenção, bem como se tornavam elementos perturbadores da leitura do 

edifício. 
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A questão da filtragem dos raios solares, para evitar a deterioração das peças 

em exposição, foi abordada de um modo simples e eficaz, obturando as zonas 

de vidro, no piso 1263, com planos de gesso cartonado que conservando um 

afastamento da superfície conservavam uma leitura de sombra desde o 

exterior, e como se pode observar no piso térreo acabam por ter o papel de 

apresentação do museu.  

 

Enquadramento dos conceitos patrimoniais  
 
 
Carta de Atenas, 
1931 
 

Abandono das reconstituições integrais (ponto I) 

Carta de Veneza, 
1964 

O projecto faz um entendimento do monumento integrado no sítio 
urbano de Alfama, que valoriza (art. 1º) 
 
A afectação não alterou a disposição dos edifícios, promovendo até uma 
aproximação ao seu original (art. 5º) 

Recomendação da 
Unesco, 1972 

As populações foram associadas directamente às medidas de protecção 
e conservação a tomar, estando na posse de documentação que foi 
utilizada para a elaboração do dossier de classificação do edifício  
(ponto 11). 

Mesa Redonda de 
Santiago, 1972. 

O conceito de museu integral é valorizado aqui com uma associação de 
funções significativas para a comunidade, e por uma exposição que 
funciona integrada com essas actividades, explicitando o seu papel 
social, nomeadamente no espaço para concertos, na oficina de guitarra 
e na concentração de casa de fado na comunidade (ponto 3). 

Carta Europeia do 
Património 
Arquitectónico, 
1975 

A autenticidade foi proporcionada pela conservação de estruturas e 
refuncionalização dos vãos, bem como pela inclusão de um sistema 
estrutural autónomo pouco intrusivo, não levando a substituições de 
tecidos (ponto 2). 
Integra um espírito de justiça social promovendo a manutenção dos 
habitantes locais (ponto 7). 

Declaração de 
Amsterdão, 1975 

A envolvente faz parte integrante do projecto, com a qualificacação do 
largo e o equipamento que remata e acrescenta diversidade funcional e 
qualidade urbana (alínea b) e potencia a fruição pelo público ao 
incorporar um programa que permite a inclusão de um universo de 
visitantes diversificado (alínea i), havendo no entanto exiguidade de 
espaços para algumas faixas etárias (público escolar) 

Recomendação de 
Nairobi, 1976 

Considera-se que a refuncionalização do edifício faz um bom 
enquadramento dos conjuntos históricos, pela integração que sustenta, 
permitindo uma valorização da envolvente urbana, económica e social 
(ponto 1 alínea b). 

Declaração de 
Oaxtepec, 1984  
 

A exposição no museu está viculada a um contexto, assumindo o 
trinómio comunidade – territorio – património e integrando uma visão 
global da sociedade, dando conta dos seus desenvolvimentos 
tecnológicos e científicos. 

Declaração de 
Quebec, 1984 

A exposição apresenta-nos conceitos explicitados aqui, que procuram 
renovar o museu tradicional, tornando-o mais interpretável e significativo 

                                                             
263 A localização superior destes vãos e a existência de uma forte relação com o exterior através do 
envidraçado central torna a sua função original secundária relativamente à protecção das obras. 
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e sobretudo promotor do desenvolvimento comunitário, a par da 
conservação dos valores do passado. 

Convenção de 
Granada, 1985 

A presente intervenção pela sua temática mas pelas soluções 
programáticas e arquitectónicas propostas contribui para o firmar uma 
unidade entre o património arquitectónico e as artes, e tradições 
populares (art.15º ponto 2 alínea b) numa dimensão local, nacional e 
internacional. 

Carta de 
Washington, 1987 

O projecto de reabilitação respeitou a forma e o aspecto dos edifícios, 
sobretudo no que diz respeito à estrutura, volume, estilo, escala, 
materiais, cor e decoração (ponto 2 alínea c). 

Carta de Lisboa, 
1995 

Aplicação do conceito de reabilitação e reabilitação urbana, pela 
verificação da melhoria das condições do tecido arquitectónico, 
promovendo a anomalias e dotando o edifício de um desempenho 
funcional, e energético moderno, e promovendo melhorias económicas 
sociais a par da consolidação da identidade local, e 
mantendo/acentuando caracteristicas da cidade (art. 1º). 

Carta do México, 
1999 

A intervenção responde a questões abordadas no documento como 
sejam a gestão de conflitos entre os conjuntos patrimoniais, e o turismo, 
chegando a uma solução de compromisso, com um programa reduzido, 
apostando num museu de pequena escala, mas que possibilita uma 
experiência enriquecedora de contacto com o conjunto patrimonial local 
e com o património intangível (princípios 2 e 3), e a integração da 
comunidade local (princípio 4 e 5). 

Carta de Cracóvia, 
2000. 

A inclusão de elementos de acordo com a “linguagem da arquitectura 
actual” (ponto 4) e que respeitem e identifiquem as fases construtivas 
verifica-se no projecto, com o corpo novo, e com a escolha de materiais 
e desenho aplicado, bem como com a conservação de elementos 
originais (ponto 6). 

Recomendações 
para a análise, 
Conservação e 
Restauro Estrutural 
do Património 
Arquitectónico, 
2003. 

A intervenção conservou a estrutura do edifício e não apenas as 
fachadas, muito embora as partições internas tenham sido demolidas, 
visto não serem originais, não estarem em bom estado de conservação 
e não qualificarem a estrutura morfológica e espacial do edifíco, e 
limitarem a instalação de um novo programa. A intervenção contemplou 
ainda a conservação integral do reservatório, contemplando a sua visita, 
adequando o programa e o novo edifício aos contrangimentos que este 
lhe impunha – obedecendo assim aos critérios gerais da recomendação 
(ponto 1). 

Carta de Burra, 
1999. 

As alterações que dimunuiram o significado cultural do edifício foram 
eliminadas (art.15 ponto 2), e uma vez que não se conservavam os 
conteúdos e objectos respeitantes à função original (ponto 10). 

Declaração de 
Viena, 2009 

É dos casos apresentados aquele onde as potencialidades existentes no 
campo social foram bem aproveitadas, visto haver já um forte sentido 
comunitário e a vivência da cidade, do seu espaço público, e se mantém 
a vivência do fado, adquirindo por isso pleno sentido a frase “a partilha 
do património é uma componente chave da coesão social e do sentido 
de comunidade e de integração”. 
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Quadros de análise SWOT 
  

Pontos Positivos  

- respeito pelas volumetrias e caraterização material consistente com a envolvente.  

- a qualificação do espaço público adjacente ao edifício e conformado pela cafetaria, notabilizando o 
momento urbano. 

- separação da estrutura nova adoptando lógica coerente com o edifício original e garantindo uma boa 
preservação e valorização dos tecidos originais. 

- não sobreposição ao edifício original de uma arquitectura efusiva, mas optando por uma ‘neutralidade’ 
qualificada, que valoriza.  

- utilização dos materiais tradicionais com novas plicações e métricas, claramente distintas, e recurso a 
novos materiais actuais aplicados nas zonas de intervenção nova. 

- diferenciação entre a intervenção de reabilitação e os elementos existente 

- a intervenção reutiliza e identifica os elementos conservados, e não utiliza a nova arquitectura de modo 
a retirar força ou leitura à exposição. 

- a organização interior valoriza a exposição, apostando num percurso integral, pelo edifíco (apoiado 
numa permeabilidade)  

- caracterização de todos os espaços  promovendo a diversificação e identidade do edifício. 

- articulação entre espaços, com clara marcação do espaço de recepção 

- exposição não condiciona a intrepretação do visitante, apresentando variedade na amostra e na 
qualificação museográfica, e compatibilização com a escala da arquitectura. 

- cumprimento dos requisitos de acessibilidade. 

Pontos Negativos  

- a área não contempla espaços que possam ser polivalentes, destinados a públicos escolares, p.e. 

Oportunidades 
- os edifícios da alfândega adjacentes podem ser ainda desafectados realizar-se uma extenção das 
instalações do museu. A opção arquitectónica por uma linguagem fabril abstracta, possibilita uma boa 
integração formal com no âmbito desta expansão criando um objecto urbano consistente, com imagem 
forte e ao mesmo tempo vinculado ao seu contexto. 

- a vivência do fado no contexto local pode dinamizar a instituição e vice-versa. 

-aproveitamento do espaço do Largo para complementar o programa do museu. 

- formalização e organização da qual resultou uma imagem “neutral” e esquema funcional facilmente 
apropriável para outro uso. 

Ameaças 
- a sua dimensão reduzida pode sugerir a opção por uma instituição cujo carácter museológico seja mais 
material, retirando-lhe algum protagonismo.  
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Museu do Oriente-MO 

 

“A classificação do edifício dos antigos Armazéns Frigoríficos de Alcântara, actual Museu do 
Oriente é o reconhecimento legal da capacidade que o edifício adquiriu de se (re) inserir no 
tecido urbano (de Lisboa) e cultural de Portugal. Considerando, assim, que a 
«monumentalização cultural» deste edifício, poderá iniciar o descongelamento funcional da 
parte da cidade em que o edifício se encontra implantado. A sua relevância para a 
compreensão do património arquitectónico do séc. XX português justifica a sua classificação 
como monumento de interesse público (MIP).”264 

 

Caracterização do edifício 

Após a Intervenção 
Nova Designação Museu do Oriente 
Cliente  Fundação Oriente 
Projectista  João Luís Carrilho da Graça JLCG arquitectos e Rui Francisco, 

Oxalis. Museografia: João Luís Carrilho da Graça, arq; Nuno 
Gusmão, designer. 

Data da Intervenção 2006/2008 
Função Actual Sede da Fundação Oriente e Museu do Oriente 
Web www.museudooriente.pt 
Localização Avenida de Brasília e Doca de Alcântara Norte, freguesia dos 

Prazeres. 
Antes da Intervenção 
Designação do 
Edifício 

Edifício Pedro Álvares Cabral 

Cliente Administração do Porto de Lisboa - APL 
Projectista João Simões Antunes, arq.; Fernando Yglesia d’Oliveira, eng. 
Data da Construção 1939 
Data da Desactivação 1992 
Função original do 
Edifício 

Armazéns frigoríficos de bacalhau e produtos hortículas 

Funções após 
desactivação 

Devoluto 

  
Classificação265 A portaria n.º 401/2010 de 2 de Junho, classificou como monumento 

de interesse público (MIP) e fixou a respectiva ZEP 

 
 

                                                             
264 Portaria de classificação e Zona Especial de Protecção do Edifício Pedro Álvares Cabral, actual Museu 
do Oriente, concelho e distrito de Lisboa, assinada pelo Secretário de Estado da Cultura, Elísio 
Summavielle. 
265 Acedido a 15 de Julho de 2010 em: http://apai.cp.pt/patrn.htm 

http://dre.pt/pdf2sdip/2010/06/114000000/3265132651.pdf
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Fig. 113 MO: Localização 

 

Contexto histórico e social 

 

Após o terramoto, um primeiro projecto, datado de 1760, de autoria de Carlos 

Mardel pretende a susbstituição das praias onde acostavam as pequenas 

embarcações, e a construção de um cais de atracagem desde o terreiro do 

Paço até Belém. Este incluia já a definição dos cais de Alcântara e da Rocha 

do Conde Óbidos.266 

Data de 1869 um outro plano267, de autoria de Visconde de S. Januário, que 

contemplava a regularização e aterro de uma longa linha contínua na frente 

ribeirinha de Lisboa (de Santa Apolónia até à Torre de Belém), como resposta 

à falta de docas para construção e reparação de navios e seu carregamento no 

ancoradouro de Lisboa. Apesar das boas condições naturais para o tráfego 

fluvial, o estuário do rio Tejo não era provido destas estruturas modernas, ou 

de portos de acostagem para navios de grande calado.  

Assim, e até final do séc. XIX, a ligação da cidade ao rio fazia-se por uma série 

de pequenos cais e terreiros268, que foram sucessivamente foral sendo 

                                                             
266 Acedido a 20 de Agosto de 2010, em: http://www.revistademarinha.com. 
267 Após o terramoto de 1755, já que um primeiro plano abrangente tinha sido proposto por Carlos Mardel, 
por volta de 1750, pontuado por diversos núcleos para o acomodar o Arsenal da Marinha e já prevendo 
um passeio público. (BRANDÃO; JORGE :1988) 
268A toponímia elucida-nos sobre a localização de cada actividade: Terreiro do Trigo, Cais do Carvão, da 
Pedra do Tojo, entre outros (APL:1991).   

http://www.revistademarinha.com/
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pontualmente melhorados, até 1887269, data de inauguração (em 31 de 

Outubro), por D.Luís I, do plano de obras a executar por Pierre Hildenert 

Hersent270 (com projecto dos engenheiros João Matos e Adolfo Loureiro). A 

Hersent atribui-se então a exploração do porto até 1907, data em que é criada 

uma administração autónoma para o porto, que mais tarde será renomeada 

como Administração Geral do Porto de Lisboa – AGPL.271  

Já na Base 7ª do decreto-lei de 1885 se referia a pretensão de relocalizar as 

instalações fabris de armazenamento de carvão para outros territórios272, que 

não os de Alcântara, mas é em 1942, que é mais explícita a intenção de 

concentrar a actividade industrial do porto de Lisboa, a oriente - entre o Poço 

do Bispo e Sacavém.Esta deslocalização deve-se à necessária regularização 

da margem do rio, para modernização e adequação ao tráfego fluvial e à 

instalação na capital de um aeroporto marítimo, de modo a facilitar as ligações 

entre os vários meios de transporte273. 

Em 1946, o Plano de Melhoramentos do Porto de Lisboa274, vem concluir e 

melhorar o plano anteriormente referido. Por esta altura já tinham sido 

construídos os três armazéns, o Posto de Polícia Aduaneira e o Armazém da 

Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau, no local onde se encontra o 

Museu do Oriente. 

A invocação de uma tradição de passeio ribeirinho, na formação de um eixo de 

lazer, da praça do comércio até Belém, remonta à proposta de Thomé de 

Gamond, de 1870, sendo que então se previra apenas o redesenho da frente 
                                                             
269 Em 1871, através do ministro da marinha, José de Mello Gouveia, uma comissão apresenta um dos 
mais completos estudos, para melhoramento do porto desde o Beato e a Torre de Belém. (Referências 
históricas do Porto de Lisboa:1991). Já anteriormente, em 1883, se tinham iniciado processos para 
modernização geral do porto de lisboa, depois da construção do porto de Anvers (a cargo de Pierre 
Hersent, tal como o de Marselha, Toulon e Saigon), através de comissão nomeada pelo governo em 16 
de Maio, a qual dividiu toda a extensão ribeirinha em 4 secções: 1ª Alcântara- Santa Apolónia; 2ª 
Alcântara-Belém; 3ª Santa Apolónia Beato; 4ª Cacilhas-Trafaria (BRANDÃO: 1988). 
270 Plano adjudicado pelo decreto-lei de 15 de Dezembro de 1885, no qual se “(…)conquista ao rio 122 ha 
dos quais 25 para docas, 40 para cais, 32 para vias férreas, praças, ruas e avenidas, e 25 para 
construções civis.(…)” (Id:Ib:156).  
271 No artigo 1º, ponto 1 da Carta de lei de 11 de Março de 1907, é autorizado, por D. Luiz, o governo  “A 
explorar por conta própria, a partir de 8 de maio de 1907, o porto de Lisboa, entregando a gerência dos 
respectivos serviços a um conselho de administração, sob a autoridade immediata do Ministerio das 
Obras Publicas, Comercio e Industria” 
272 “(…)construção de obras necessárias  para que o serviço de descarga de carvão e carregamento ou 
depósito de toros de pinheiro se desloque do terrapleno do caes acostavel de Alcântara para ponto mais 
accommodado a esses serviços.” 
273 Pelo decreto-lei 32.331 de 19 de Outubro. 
274 Pelo Decreto-lei nº 35.716 de 24 de Junho. 
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entre a ribeira de Alcântara e o Cais das Colunas. A relocalização das 

indústrias para a parte Oriental, que veio a ser operada mais tarde a propósito 

das Exposição de 1940. 

O edifício projectado e construído entre 1939 e 41275 estava já contemplado no 

plano de Porfírio Pardal Monteiro, aprovado em 1936276, e elaborado 2 anos 

antes. Este contempla uma malha racional de acordo com os princípios da 

Carta de Atenas de 33, e previa a implantação de uma zona industrial com a 

definição de eixos estruturantes para o desenvolvimento da cidade, e a 

introdução de equipamentos de mobilidade – as Gares Marítimas de Alcântara 

e da Rocha do Conde de Óbidos277, que reflectiam as mudanças sociais e 

modernização do país. 

A chamada Campanha do Bacalhau que decorreu de 1934, ano em que foi 

criada a Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau278, a 1967, pretendia 

uma reorganização do sector produtivo português para tornar o país autónomo 

neste produto279. Os Armazéns Frigoríficos do Bacalhau de Alcântara, projecto 

do arquitecto João Simões (1908-1995), cuja obra se iniciou em agosto de 

1939, faziam parte deste projecto assim como os do Porto, em Massarelos, 

recentemente reabilitados para habitação. 

A tentativa de condicionamento e regulação do mercado280 vem de encontro à 

necessidade de centralização das novas unidade de produção de frio, que a 

dispersarem-se pelo país, na tentativa de melhorar as higiene e modernizar o 

país, ter-se-iam revelado mais dispendiosas, uma vez que recorriam a 
                                                             
275 foi alterado em 1947 para se instalar um sistema de ozonificação, para eliminação dos odores e 
esterilização do ar, melhorando a qualidade dos produtos conservados, e mais tarde para a colocação na 
cave de câmaras e túneis de congelação ultra-rápida, para utilização da Junta Nacional de Produtos 
Pecuários, a qual foi concluida em 1950. (CUSTÓDIO:2008) 
276 Projecto de Urbanização do Porto de Lisboa – Doca de Alcântara. 
277 A Gare Marítima de Alcântara, com projecto de 1934, vê suspensa a sua construção que apenas se 
reinicia depois dos anos 40, com inauguração em 43. Com projecto do mesmo ano a Gare Marítima da 
Rocha do Conde de Óbidos, inaugura em 1948. Em 2004 são abertos procedimentos com vista à 
classificação. 
278 Com o objectivo de “coordenar e fiscalizar, técnica e politicamente, todo o processo de abastecimento, 
compreendido entre a produção e o consumo”. (FERREIRA:2006) 
279 A primeira legislação de condicionamento industrial – Decreto nº19354, de 14 de Fevereiro de 1931, é 
produzida no âmbito de uma reestruturação produtiva nacional, cujo objectivo era obter uma 
autosuficiencia dos produtos de consumo nacional e que eram importados, e a regulação da actividade 
produtiva e da concorrência, e não o desenvolvimento técnico, pois a modernização das estruturas 
produtivas, carecia de confiança pela possível indução de desemprego. 
280 A política de regulação das importações e da compra ao estrageiro vai resultar na protecção dos 
pequenos e médios industriais, e inviabiliza a modernização estrutural dos sectores produtivos.O modelo 
económico (LEEDS:1983). 
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tecnologia específica importada da Alemanha. A sua construção implicava 

assim um grande controlo construtivo, para mimizar os já elevados custos 

destas unidades. 

        

Fig114, 115 e 116. MO: vistas da fachada Norte. 

Numa altura de guerra na Europa a frota do bacalhau “símbolo e desígnio 

nacional” (MARTINS:2002:38-43), funcionava como mais um elemento para 

propaganda e de expressão do poderio e desenvolvimento do país, através da 

boa condução do governo. A arquitectura referente a esta campanha, embora 

de carácter utilitário, com menor investimento vem também reflectir estas 

preocupações de imagem. 

 

Valor arquitectónico e urbanístico 

 

O edifício cujo ante projecto data de 1938 vai ver a sua construção iniciada em 

Agosto de 1939 e registado o ano de 1940281, aludindo à data da exposição dos 

Centenários. Esta data simbólica transpunha os grandes feitos do passado 

para a actualidade, para o governo e para a modernidade, já que se tratava de 

uma obra nova com tecnologia de ponta (CUSTÓDIO:2008). O edifício não 

revela um grande investimento na sua estrutura ou na sua arquitectura, já que 

funciona como contentor de equipamento e mercadorias, e o seu projecto é 

exclusivamente funcional. Aparece-nos com uma geometria simples, com uma 

“expressão monumental classicizante”282, à qual se adossam painéis 

                                                             
281 A data das exposições dos centenários está integrada no baixo-relevo da sua fachada, da autoria de 
Barata Feyo, e não corresponde à sua conclusão, visto terem as obras sido finalizadas apenas em 1942, 
apesar do edifício ter funcionado desde o ano anterior.  
282 Fernandes considera esta uma das três vertentes que a arquitectura industrial do regime por volta de 
1940 apresenta, à qual se somam a de pendor historicista, e a de gosto regionalista – sempre procurando 
a afirmação de identidade nacional na história ou na veiculação de uma imagem de poder que se 
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escultóricos283. Volumétricamente o edifício é bem definido e a sua forte 

presença traduz-se num grande impacto urbano e de referência à escala da 

cidade. 

Por esta altura a arquitectura do Estado Novo vai no essencial conjugar os 

novos processos construtivos com um formalismo decorativo284 aposto nas 

fachadas e pontos de representação mais significativos285. Esta visão 

conciliadora da arquitectura nova com as raízes regionais é bem patente na 

Exposição de 1940 na “(…)fusão de motivos modernos e de hierática presença 

de tradição histórica e arquitectónica do Passado”(ROSAS:1992:435). 

Os edifícios públicos ou conotados com o Estado – emblemáticos da Nação – 

pretendiam-se austeros, fortes e sóbrios e dotados de monumentalidade. 

Utilizam-se elementos como colunatas e pilastras, numa estilização das ordens 

clássicas, que mais tarde vão perdendo a sua plasticidade e volumetria 

adossando-se à fachada. A partir dos anos 50, à medida que se compatibiliza 

este léxico com a influência da arquitectura moderna, a arquitectura do regime 

vai “derivar para a crítica ou apoio ao estilo internacional” 286 

Desde 1890 até 1925 o ferro e o betão constituem experiências pontuais 

aplicadas à arquitectura de infraestruturas e espaços acessórios ou 

complementares à habitação.287 Nas duas primeiras décadas do séc. XX há, a 

par de uma maior implantação das indústrias na margem do Tejo, uma maior 

aplicação do betão na construção.  

Muito embora o primeiro edifício a aplicar estrutura em betão armado date de 

1898 – a fábrica de moagens Caramujo, em Almada – esta tecnologia só é 

amplamente adoptada a partir dos anos 20288 do século passado, data em que 

                                                                                                                                                                                   
pretendia associar, com baixos custos às arquitecturas encomendadas pelo regime, e que aqui encontra 
um compromisso entre o moderno e o tradicionalista. 
283 Painés de Salvador Barata Feyo (1899-1990) relativos à pesca do bacalhau e à apanha da fruta. 
284 ROSAS: 1990: 434-35)  
285 Os arquétipos formais na Arquitectura “português suave” como o coruchéu piramidal ou cónico e a 
recuperação dos elementos manuelinos com as esferas armilares ou do catavento para os cenários 
rurais, ou os volumes torreados de evocação medievalista. 
286 (Fernandes:2003:81) 
287 Id, ibid. 
288 Id, ibid. 
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se inicia a massificação da produção nacional289. Tal processo vai facilmente 

corresponder a uma arquitectura de léxicos classicizantes e românticos 

simplificados, apostos às estruturas de betão. 

Os armazéns de Alcântara aplicaram a tecnologia do betão no que vai ser uma 

construção delimitada num tempo e num momento irrepetível a nível nacional, 

num projecto de geometria muito rigorosa e de caractér funcional, adquirindo 

pelas suas várias peculiaridades um valor patrimonial de escala nacional, e 

cuja valência passa também pela capacidade de atracção de novos usos para 

esta zona da cidade.  

A sua capacidade de conferir identidade, de caracterizar a cidade, por ser 

peculiar e único, é motivo para a sua classificação. Nesse sentido é elaborado 

um parecer que propõe também a delimitação de uma Zona Especial de 

Protecção e que refere o edifício como elemento potenciador de preservação 

das características morfológicas de imagem urbana e de monumentalidade290.  

 

Características formais e espaciais 

 

O propósito do edifício era a optimização dos espaços para uma boa 

separação das fases de entrega e expedição dos produtos, garantindo a SUA 

boa conservação. Para tal a recorria-se à refrigeração, operação que consistia 

na manutenção dos produtos a baixas temperaturas, para preservarem as suas 

propriedades, evitando a deterioração e contaminação.  

A construção apresenta assim características peculiares como paredes sem 

abertura de vãos, ausência de iluminação natural e optimização e redução da 

iluminação artificial, compartimentações regulares interiores (que se 

transportam para a conformação global), redução da ventilação, de modo a 

controlar a temperatura interior, para o que concorrem o total isolamento (com 

                                                             
289 Neste início de século era utilizado também o tijolo silício-calcário para a construção de obras 
industriais, depopis também utilizados como revestimento das novas obras de betão. 
290 Parecer da Direcção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo, relativa ao processo 2008/11-
06/73/CL/323, com vista à classificação patrimonial do EdifícioPedro Álvares Cabral e  delimitação da sua 
Zona Especial de Protecção (ZEP). 
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aglomerado de cortiça291) de todas as superfícies interiores, e a orientação das 

fenestrações para norte292. Como a generalidade dos armazéns frigoríficos 

apresenta-se como um volume maciço e fechado, de aspecto robusto e sólido. 

Este aspecto monolitico é potenciado também simplificação introduzida com a 

cobertura em terraço definindo arestas (em vez de telhado) e com uma forte 

ligação com o plano térreo com um embasamento em pedra. 

O conjunto divide-se em três corpos, que funcionam com estrutura 

independente, e se distinguem volumetricamente. A esta distinção 

corresponde, como concepção geral, um corpo para o armazenamento de 

peixe, outro de frutas e vegetais293, e ao centro a concentração dos 

equipamentos de refrigeração comuns para estes produtos, sendo cada uma 

destas três áreas servida por um núcleo de comunicações verticais294. 

Podemos diferenciar, no respeitante à organização interna do edifício um piso 

tipo que se repete, onde estão instaladas as câmaras frigiríficas (pisos 1, 2, 3 e 

4), sendo distintas as plantas respeitantes à instalação de maquinaria (piso -

1)295, à introdução das mercadorias (piso 0) e as instalações desportivas para 

os trabalhadores296 - cujo esquema de simetria funciona perfeitamente para a 

separação das actividades por géneros (piso 5 e cobertura).   

A estrutura é, neste edifício, uma das componentes mais característica. O ritmo 

apertado dos pilares corresponde a um edifício que comporta sobrecargas 

elevadas, já que se visa o seu completo preenchimento. Com um uso 

determinado e solicitações de fácil cálculo, o projecto vai no entanto, neste 

ponto condicionar a sua futura apropriação - ainda que estes estejam dispostos 

                                                             
291 “O essencial do isolamento residia no massame de betão armado simples com 0,30 cm de vão, na 
caixa de ar colocada apontada com tijolo ao alto, intercalada entre o betão e uma placa armada, a seguir 
à qual se utilizava o aglomerado de cortiça negra, com diferentes espessuras, conforme a sua localização 
no edifício e na parede de cada antecâmara. O aglomerado de cortiça não era aparente, mas sim coberto 
por uma betonilha armada sobre o betume””. (CUSTÓDIO:2008) 
292 A localização das câmaras vai ter em consideração o norte e a exposição solar, para uma performance 
mais eficaz com recurso a menor espessura de isolamento nas paredes. 
293 As câmaras de refrigeração eram o objecto essencial do edifício, pois nelas se conservavam os 
produtos, como tal tinham de obedecer a algumas condições, como ser regulares, e ter um bom 
isolamento dos outros espaços adjacentes, ocupando a maior parte do volume do edificio. 
294 Sendo que dois deles servem a cobertura. 
295 No piso 0, de entrada, o corpo central é preenchido por casas de máquinas para a refrigeração dos 
pisos superiores. 
296 Concentrou-se nestes dois pisos uma zona de lazer, para a práctica de desporto, e zona de refeições 
e cozinha, cujo abastecimento de água era feito pelos depósitos a que correspondem os volumes 
salientes na cobertura, a poente e a nascente. 
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numa malha regular - para o que concorre também o diminuto pé-direito dos 

pisos297. Podemos assim sinteticamente analisar o edifício como um conjunto 

de espaços rectangulares, tendencialmente regulares, com um percurso 

assinalável (tramo mais estreito da malha estrutural), verificando-se a estrita 

funcionalização que presidiu à sua concepção298. 

 

Programa 

 

O programa museal encontra neste edifício uma localização urbana muito 

favorável – situado num eixo que sucessivamente se vem a consolidar na 

função recreativa. Contudo analisando o edifício, verificamos a existência de 

condicionalismos que dificultam o projecto de reabilitação. 

São sobretudo o reduzido pé direito (sendo que nalguns sítios foram 

efectuados reforços de estrutura horizontal, que ainda reduziram mais a 

dimensão disponível) e a apertada malha de pilares, que colocam 

constrangimentos ao novo projecto, mas também a sua reduzida fenestração – 

mais favorável em zonas de exposição – contando a desporção face ao volume 

total da edificação, as características que mais vão requerer recurso a soluções 

específicas, de programa e de projecto. 

Para o programa foi proposta uma divisão funcional por piso, estabelecendo-se 

uma hierarquia em altura, com algumas zonas públicas no piso 0 (recepção, 

loja) e outras no piso – 1 (cafetaria e instalações sanitárias) o que se entende 

pela necessidade de libertar o piso de acesso - um dos pouco que observa 

melhor iluminação (ainda que possamos questionar esta opção).  

                                                             
297 A dimensão destes pilares é variável, reduzindo-se nos pisos superiores. O seu pé direito é de três 
metros entre lages e de quatro metros no piso térreo. 
298 Particularmente notório nos pisos intermédios tipo de câmaras frigoríficas, em que a área de divide 
entre núcleos de comunicação vertical, corredor de distribuição e câmaras com ante câmara.  
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Por outro lado, também no piso 0 encontramos um espaço público controlado, 

respeitante às exposições temporárias299, mas que não requer iluminação - ou 

seja, poderia estar reservado para piso sem fenestrações (p.e piso -1) - e um 

espaço privado – para a segurança.  

        

Fig. 117 e 118. MO: alçado norte e corte 

longitudinal; Plantas dos pisos 0, 1, 2 e 5. 

 

 

 

 

 

 

 

No piso -1 encontramos ainda um espaço público destinado a especialistas – o 

centro de documentação - e espaços privados que comunicam com os espaços 

privados do piso 0, através de escada de serviço. 

                                                             
299 O espaço ‘lounge’, que inicialmente constituía um espaço vazio, para repouso, foi ocupado por 
exposições temporárias, que requerem área mais reduzida, constitui-se como um espaço queinduz à 
flexibilidade e a diferentes usos, pela sua localização – possui iluminação e uma posição estratégica 
sendo de acesso mais directo que outros (ainda assim o seu contacto não é tão directo quanto desejável).  
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Os pisos 1 e 2 são ocupados, com a excepção das comunicações verticais, 

pela exposição permanente, perfazendo, juntamente com a exposição 

temporária, mais de um terço da área útil do edifício.  

O piso 3 e 4, albergam zonas privadas, respectivamente as zonas de reservas, 

e de reuniões de apoio ao auditório (que ocupa a ala nascente deste piso), 

funcionando imediatamente por cima da área de exposição os aparelhos para a 

sua climatização. 

No piso superior, 5, tirando partido da vista encontram-se espaços de acesso 

diversificados, como o restaurante (espaço público), o auditório (espaço público 

controlado) e o salão nobre e gabinetes de direcção (espaços privados). Ainda 

que este piso tenha um uso misto, o agrupamento destas funções num último 

nível confere-lhes alguma exclusividade no acesso. 

Podemos identificar no edifício um programa mais público no corpo poente, 

relacionado com a entrada principal, e mais privado no corpo poente, com a 

entrada de serviço, através de pátio, por onde são abastecidos - por monta- 

cargas – os diversos pisos do museu. Encontramos assim na simetria, e na 

multiplicação de colunas de acesso duas características deste edifício que 

induzem à fácil separação de circuitos, que já servia ao programa inicial e aqui 

são reinterpretadas.  

 

Intervenção 

 

A intervenção não partiu dos tecidos originais. Neste caso havia já alterações à 

estrutura, nomeadamente na eliminação de lages, para instalação de rampa na 

actual zona de exposições temporárias, e que afectaram os pisos 0, 1 e 2, bem 

como de algumas construções menores.300 A intervenção veio proceder à 

reconstrução de algumas dessas lages, permitindo que em determinados 

pontos existisse um pé direito duplo (para instalação do auditório e zonas 

diferenciadas de exposição).  
                                                             
300 Estava prevista a instalação de lojas na zona poente, actualmente zona de serviço. 
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Procedeu-se também à demolição301 das inúmeras paredes divisórias que 

constituiam as ante-câmaras, câmaras e circuitos dos armazéns, que teriam de 

ser demolidas (fruto de nova organização do espaço) ou revestidas de novo (já 

que os materiais se encontravam impregnados do odor dos produtos outrora 

armazenados, e se encontravam detriorados pela constante humidade e 

algumas infiltrações registadas). 

Como caracterização geral podemos referir que houve uma redefinição geral 

dos percursos, prevendo a separação das zonas de serviço - segurança e 

abastecimento – da entrada pública302 e a introdução de sistemas de 

iluminação naturais303 ou artificiais304, compensando a falta de vãos de janela305 

e amenizando a proporção dos espaços de circulação (compridos e baixos). 

A intervenção revela-se muito objectiva, dotando do edifício de condições para 

a instalação das várias funções, sem se revelar muito ousada, nem interferindo 

demasiado com a pré-existência, não podendo fugir a uma estrutura apertada, 

presente em todos os espaços. E estrutura como se observa terá sido melhor 

absorvida nas zonas de exposição, criando maiores conflitos nas zonas de 

gabinetes de reunião e no piso de entrada.306 

O projecto revela uma adequação práctica deste espaço à sua nova função, 

com soluções expeditas, e aplicação de materiais correntes, deixando para a 

exposição o enfoque principal. Com a nova função houve a necessidade de 

cirurgicamente caracterizar alguns pontos importantes para o programa, como 

sejam a entrada pública – indicada pela distinção formal face à restante 

                                                             
301 Foram também demolidas inúmeras peças de climatização do armazém que se encontravam sobre 
tudo no piso inferior e nos corpos central ao nível dos pisos intermédios. 
302 Piso -1 a circulação lateral, deu agora origem a um percurso interior central, para optimização do piso, 
e as escadas de acesso de dimensões reduzidas foram posicionadas para aceder à zona de serviço do 
piso 0. No piso 0 foram introduzidas duas rampas para vencer a diferença de cota (cerca de 100 cm) 
entre a entrada e o plano do antigo armazém (ver corte CD) onde agora se instala a loja e o espaço de 
exposição/lounge. 
303 Utilização do saguão do corpo poente como caixa de elevador – em vidro - que permite, juntamente 
com a clarabóia a iluminação do piso 5, bem como nos pisos 0, 1 e 2. 
304 No piso 4 faz-se a introdução de elementos de vidro nos gabinetes e salas de reunião, como no piso 5. 
305 O reduzido número de vãos nos níveis intermédios vêm facilitar a protecção das peças e assim revela-
se confortável para a instalação da exposição bem como para a colocação do espólio em reserva ou 
restauro. 
306 Houve a alteração da estrutura, com a remoção de pilares e reforço de lage e restantes pilares, para 
nos espaços de reunião poder libertar-se um pouco o espaço. Ainda assim muitos destes espaços não 
são utilizados coma frequência prevista – há muitas salas de reunião, preferindo-se o aluguer do salão 
nobre no piso 5. 
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fachada307 - e toda a área de recepção (imediatemente visível) para o visitante, 

e os acessos verticais interiores.  

É conferido algum destaque à escada que liga o átrio de recepção à exposição 

pelo seu desenho. Esta destaca-se pela forma e iluminação cuidadas se e na 

sua continuação como elemento que paira no ‘vazio’. Estes elementos vêm 

constituir uma grande oportunidade de desenho e de gesto arquitectónico no 

conjunto, uma vez que a modelação da luz exterior (pela ausência de 

fenestrações), o carácter utilitário do programa e o reduzido de pé direito não 

possibilitam em muitos outros pontos a modelação do espaço. A escada é 

assim um dos elementos mais importantes, e como elemento introduzido uma 

boa oportunidade para um desenho novo e identificável como contemporâneo. 

Exteriormente a intervenção vem anunciar a refuncionalização, e vem valorizar 

as fachadas e volumetrias, que são talvez dos elementos mais importantes no 

edifício, pela presença forte e singular na cidade. Cirurgicamente operadas por 

não acrescentar demasiados elementos, ou por não comprometer ou perturbar 

a leitura do edifício, a mudança cromática nos volumes da cobertura causa um 

impacto na percepção a uma escala urbana e os elementos vítreos apostos 

apostam na qualificação o edifício a uma escala sectorial308. Referimo-nos ao 

volume do restaurante, e às suas formas regulares, depuradas e 

contemporânes, com aplicação de novos materiais e métricas distintas das 

existentes. Ou já no nível do piso térreo, à fachada poente, e ao seu avanço 

em vidro, que protege agora os maciços pétreos309 – antes acesso de descarga 

para o armazém de frutas – e que solta o volume branco do pavimento. 

 

 

 

                                                             
307 Pese embora a sua situação a Norte, que inibe a sua percepção quer dos visitantes que se aproximam 
desde Sul, ou daqueles que percepcionam o museu desde Norte, visto estar visualmente limitada pelo 
arranjo paisagistico.  
308Como diz Lamas, a leitura do espaço faz-se através da percepção sequencial dos elementos 
morfológicos, nas três dimensões, sectorial (ao nível da rua), urbana (ao nível da cidade) e territorial (ao 
nível de uma região). (LAMAS:2000). 
309 Na memória descritiva do projecto estes espaços, agora encerrados a poente, são referidos pelo seu 
potencial de identificação do museu. 
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Exposição 

 

Na intervenção podemos salientar dois pontos que na nossa opinião se 

destacam. O primeiro diz respeito à marcarcação da entrada, reflexo de uma 

reorganização de percursos e funções, num edifício que era tripartido – em três 

corpos – e agora se pretende afirmar como uma entidade única. O segundo 

remete para o destaque da sua razão de existir: a exposição permanente, 

factor mais emblemático, mais até do que o edifício, se considerarmos o 

resultado do tratamento do espaço que a contém face ao restante. Podemos 

perceber que a sua caracterização revela uma diferenciação em relação a 

todos os outros espaços, pelo tratamento material e cromático. O coração do 

museu, também por estar no centro físico do edifício (aproveitando os pisos 

com reduzida fenestração) é negro enquanto todos os outros espaços são 

brancos.  

A exposição do museu, de temática circunscrita, é no entanto muito 

abrangente, no território e no tempo que abarca. O seu espólio é vasto e 

apenas uma parte está exposta310. Ao mesmo tempo, e como condicionante, a 

variedade de artefactos representativa das diversas regiões e locais asiáticas, 

não tem o mesmo peso (também a influência e presença portuguesa não terá 

sido igual em cada território) e tal facto faz com que uma haja uma 

diferenciação na distribuição e área ocupada pelos diversos grupos de objectos 

na área de exposição – o que é assumido pelo projecto museológico.  

As duas principais exposições versam sobre “a presença portuguesa na Ásia”, 

e delas refere-se a existente discrepância quanto ao expectro e ‘valor’ dos 

objectos, relativamente à amostra de cada um dos territórios consideradas. 

Houve assim a preocupação de no projecto museológico não as tornar óbvias, 

                                                             
310“ O acervo do Museu do Oriente integra núcleos de arte chinesa, indo-portuguesa, japonesa e 
timorense, entre outros. Tem vindo a ser reunido desde a constituição da Fundação em 18 de Março de 
1988, por aquisição de espólio ilustrativo das relações que Portugal estabeleceu com a Ásia. No total, a 
colecção é composta de mais de 16 000 peças”. Retirado da página electrónica do museu. 
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“desvanecendo a impressão de desiquilíbrio311” numa exposição nova, que 

pretende completar o seu espólio e crescer. 

Para esta pretenção concorre uma disposição segundo um percurso livre – 

tanto mais que o núcleo de acesso centrado não indica um início de exposição, 

e cada um dos espaços laterais tem apenas um ponto de entrada e saída. O 

esquema não sequencial inibe uma percepção clara da profundidade do 

espaço e a quantificação da área atribuída a cada região. 

Podemos ainda, e comparativamente com outras exposições, não ter uma 

percepção do espaço e das suas dimensões, pela obscuridade do mesmo (o 

núcleo central iluminado e colorido, apresenta-se como elemento referenciador 

para o visitante), funcionando um pouco com um labirinto. Se nos permite, 

como vantagem, a liberdade de movimentos, podemos também questionar se 

não trará este esquema uma indução à dispersão, confusão – atendendo a a 

percepção dos distintos núcleos pelo visitante menos conhecedor pode levá-lo 

à não discriminação, e a entender a exposição como um conjunto de objectos 

idênticos. 

O espaço amplo é caracterizado de modo uniforme – a peça é sempre 

iluminada e o espaço vazio ampliado pela cor e pelas transparências do 

mobiliário (vitrines) – pode levar ainda a algum cansaço não se tendo apostado 

numa evolução do esquema museal312, ou na introdução de ritmos, situações 

não expectáveis, de surpresa, que suscitem a atenção313. 

   
Fig. 119, 120 e 121 MO: Exposição permanente.  

                                                             
311 (PEREIRA:2008) 
312 A exposição não estabelece um percurso determinado, nem priviligia uma organização cronológica, 
histórica, acentuando a difusão pelos diversos territórios, que são aqui colocados em vitrimes autónomas. 
313 Podemos identificar um tratamento uniforme em todas as peças. Este esquema de vitrimes regulares e 
prismáticas, transporta-se para o exterior, na adopção de uma linguagem geral, adoptano também aqui 
um lettring aposto à superfície de vidro. 
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Fig. 122, 123 e 124 MO: Hall do auditório e restaurante – piso 5; Zona de gabinetes e reunião piso 4. 

         
Fig. 125, 126 e 127: Museu do Oriente: balcão de recepção no átrio de entrada; corredor de distribuição 
central – piso -1; espaço “lounge” no piso de entrada.  

 

Materiais 

 

No interior os materiais introduzidos vão ser reduzidos a um mínimo essencial 

– paredes de tijolo cerâmico furado rebocadas314 e pintadas e tectos falsos, em 

gesso cartonado, pintados a branco, preto ou encarnado - existindo maior 

diversidade nos pavimentos315 conforme a função em causa, o que não 

contribui para a uniformização do conjunto.316 

No exterior vai recorrer-se igualmente a pouca diversidade: utiliza-se vidro, com 

métrica e área totalmente distinta da original, em caixilharia de aço de cor 

preta, com uma escala e um desenho que não só as conotam com a 

contemporaneidade, mas cujo desenho prevê uma distinção a média e longa 

distância. Ainda, o tratamento da superfície de alvenaria, com massa branca 

(agora sem juntas) vai realçar as formas paralalipipédicas do conjunto 

contribuindo para a sua identificação na paisagem. 

                                                             
314 Excepto no piso 3 que tem armaduras aparentes e massa para protecçao regular ao fogo. 
315 Os materiais utilizados nos pavimentos: mosaico hidraulico (piso -1), pedra lioz (piso 0), autonivelante 
(pisos 1 e 2), mosaico hidraulico (piso 3), alcatifa autonivelante, mocaico hidráulico ou betonilha afagada 
(piso 4) e soalho em madeira de pinho (piso 5). 
316 Redução da paleta de cores e materiais sugere uma imagem de contentor único, que se confirmaria 
com a redução dos materiais utilizados nos diversos pavimentos, e fortaleceria a noção de conjunto, 
combatendo uma percepção não linear do edifício - o observador não encontra um percurso definido que 
unifique todo o conjunto, e a deslocação, pela grande dimensão e número de pisos recorre ao elevador. 
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Fig. 128, 129 e 130 MO: Vista da zona da entrada principal. 

Interessante é considerar a transposição do conceito de vitrina para o exterior 

do edifício. Assim, os volumes em vidro e aço funcionam como caixas que 

encerram partes do edifício e ao mesmo tempo marcam a zona 

intervencionada, como um acontecimento e identificam a zona de acesso.  

Estes materiais integram um conjunto que se encontra na zona de exposição e 

na cobertura. No entanto somos levados a crer que o material não foi o mais 

bem escolhido para materializar esta ideia no piso de entrada, pois se ele 

funciona com pontuação ao nível da rua e marcação da entrada, o reflexo do 

vidro vai impedir a correcta visualização da antiga entrada do edifício, podendo 

ter sido concretizada a “valorização dos maciços pétreos existentes” de uma 

forma mais eficaz. 

 

Questões técnicas 

 

As principais questões técnicas de controlo do ambiente – temperatura, 

humidade e iluminação – encontravam-se neste edifício muito circusncritas à 

realidade da sua utilização fabril. As já referidas paredes cegas, e os sistemas 

de duplos panos de betão e tijolo furado, com aplicação de cortiça rebocada, 

em conjunto com a aparelhagem técnica constituiam um sistema de controlo 

deste ambiente fechado. O museu vai requerer, pelas suas dimensões e pelo 

tipo de peças do espólio um importante controlo317.  

 

                                                             
317 Uma parte da colecção é constituída por objectos de madeira susceptíveis às diferenças de humidade 
no ar. 
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Os sistemas de climatização dividem-se em três zonas: no piso 3 de depósito, 

o equipamento vai servir além deste piso ainda os pisos 0, 1 e 2. No piso 6, os 

espaços reservados às casas de máquinas acomodam agora o equipamento 

de avac do piso 5 e a ventilação dos pisos -1, 4 e 5 – que inclui I.S, cafetaria e 

restaurante  

 

Para difusão da climatização podemos observar, que neste edifício com uma 

extensa área, mas de reduzido pé direito, a solução possível passa pela 

instalação de uma galeria periférica visitável, nas salas de exposição que vai 

existir nos pisos 0, 1 e 2 para instalação de equipamentos de avac e 

climatização, fazendo-se deste modo o controlo e a renovação do ar das salas, 

uma vez que a instalação de dispositivos em tecto falso reduziria ainda mais o 

pé direito, já de si diminuto – determinando-se assim que pelos tectos apenas 

se faria a instalação das calhas e cabos de electrificação do edifício318. 

 

A iluminação natural foi em vários pontos, atendida, de modo a minimizar a 

clausura que está sempre presente neste edifício. Vários foram os pontos onde 

a aplicação de vidro tentou trazer uma maior sensação de conforto, através da 

presença de luz natural, nomeadamente o saguão no núcleo de acessos 

verticais do corpo central, que servindo como poço de um elevador em vidro 

que permite a iluminação dos pisos de entrada, 1, 2 e 5 (neste último, 

recorrendo-se também a uma clarabóia no átrio do auditório e salão nobre. 

Poder-se-ia ter optado talvez por portas de vidro que na transição do átrio para 

estes dois espaços. Pela análise do projecto somos levados a crer que 

contigências de custo, visíveis em pormenores de acabamento, e mesmo pelos 

materiais em questão poderão estar na base de uma menor aplicação do vidro 

neste projecto319 

 

 

                                                             
318 As zonas de duplo pé direito no piso 2 possibilitam também uma maior capacidade de instalar 
infraestruturas técnicas (continuando o duplo pé direito duplo em quatro zonas deste piso). No entanto 
houve a necessidade de reconstrução de algumas lages para aumentar a zona disponível quer para 
exposição quer para reservas, face ao primeiro projecto de reabilitação. 
319 Esta informação não foi obtida junto do atelier JLCG, visto que este não pode responder 
atempadamente aos esclarecimentos e dados que lhe foram solicitados. 
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Enquadramento dos conceitos patrimoniais  

 
Carta de Veneza, 
1964 

O projecto faz um entendimento do monumento integrado no sítio 
urbano, que valoriza, e foi preservada como testemunho de uma 
momento histórico particular, apesar de não ser uma criação 
arquitectónica técnicamente ou artisticamente excepcional (art. 1º) 
 
A afectação alterou a disposição dos edifícios, dada a especificidade 
funcional e os constrangimentos para a refuncionalização (art. 5º). 
 
A reabilitação conservou os elementos de escultura presentes no 
edifício (art. 8º) pretendendo evidenciar alguns deles (fachada poente) 
com os novos volumes. 
 
O projecto vai contribuir para que os acrescentos potenciem o equilíbrio 
da composição e tradicionais relações com o meio envolvente (art. 13º) 

Carta Europeia do 
Património 
Arquitectónico, 
1975 

A autenticidade foi limitada à manutenção da volumetria, e a elementos 
escultóricos, havendo alguma modelação da estrutura, e omissão de 
pilares, sendo esta apenas absorvida de um modo geral. 
 
 

Declaração de 
Amsterdão, 1975 

O edifício apresenta uma deficiente relação com a envolvente, 
funcionando de forma parcial, e constrangido pelas vias automóveis. 
(alínea b).  
 
O gigantismo aqui referido pode em parte aplicar-se a esta reabilitação, 
uma vez que podemos observar zonas menos activas no edifício – 
gabinetes de reunião e exposição temporária, com pouca rotatividade 
(ponto 2). 

Recomendação de 
Nairobi, 1976 

Considera-se que o edifício e a sua reabilitação promovem a diversidade 
de paisagens, sobretudo pela forma arquitectónica, e a sua salvaguarda 
e zona de protecção podem desenvolver os factores culturais (ponto 6). 

Convenção de 
Granada, 1985 

As demolições de que o edifício foi alvo vão no sentido de utilizá-lo em 
consonância com as necessidades da vida contemporânea, para o quel 
foi adaptado (art. 11º) 

Carta de Lisboa, 
1995 

Aplica-se à intervenção no edifício o conceito de renovação uma vez 
que as obras incidiram em parte do edifício, ao mesmo tempo que 
promovem a a revitalização urbana de uma área cuja vida económica e 
social estava em degradação, reforçando a sua identidade (art. 1º, 
alíneas c e g)   

Carta de Carcóvia, 
2000. 

A inclusão de elementos de acordo com a “linguagem da arquitectura 
actual” (ponto 4) e que respeitem e identifiquem as fases construtivas 
verifica-se no projecto, com os novos volumes, e com a escolha de 
materiais e desenho aplicado, bem como com a conservação de 
elementos originais (ponto 6). O edifício conservou e tentou integrar os 
elementos escultóricos (ponto 7). 
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Quadros de análise SWOT  

 

Pontos Positivos  

Envolvente 

- valorização das volumetrias do edifício e da sua imagem a uma escala sectorial. 

- caraterização material consistente com a envolvente.  

- intervenções pontuais que incorporam pontos de interesse e diversidade espacial. 

- arquitectura neutral, contudo qualificada. 

- projecto contempla pontualmente novos espaços, distintos na sua constituição material, desenho, 
métrica distinguindo claramente as zonas de intervenção actual. 

- diferenciação entre a intervenção de reabilitação e os elementos existente 

- a intervenção reutiliza e identifica os elementos conservados, e não utiliza a nova arquitectura de modo 
a retirar força ou leitura à exposição. 

- a organização interior valoriza a exposição, destacando-a do respectivo tratamento do espaço. 

- cumprimento dos requisitos de acessibilidade. 

Pontos Negativos  

-  a malha de pilares apertada e o baixo pé direito revelam-se opositores à flexibilidade do edifício, e ao 
cumprimento de funções, nomeadamente nos gabinetes de reuniões. 

- espacialmente o edifício não apresentava grandes qualidades. Era monótono, com repeticção dos pisos 
intermédios. 

- impossibilidade de estender a multiplicação de funções do museu, para a rua, nomeadamente a loja e 
cafetaria – a qual se encontra em cave e sem iluminação natural. 

- proporções de alguns espaços pouco confortáveis 

- espaços públicos não agregados 

- materiais podem sofrer um desgaste rápido.  

- exposição pode induzir a cansaço e podendo não suportar diferentes capacidades de interpretativas, 
sem visitas guiadas. 

- a intervenção não contemplou o edifício adjacente, pelo que o tratamento da fachada é descontínuo.  

Oportunidades 

- possibilidade de expansão do museu para o edifício adjacente, diversificando as suas funções. 

- reabilitação dos restantes edifícios do porto de Lisboa 

- concentração de pólos de lazer nas docas de Alcântara. 

-espaços interiores livres possibilitam o crescimento de zonas de reserva, podendo funcionar de modo 
articulado com outros museus da zona. 

-possibilidade de ocupação de espaços livres como o terraço 

-  o carácter isolado do conjunto pode constituir um fenómeno de atracção se este for potenciado, a 
exemplo de outros pontos da cidade, nomeadamente a Lx Factory no Calvario. 

- a grande área de exposição, temporária possibilita outras apropriações, nomeadamente um novo 
contacto com a rua, com reformulação dos acessos. 

Ameaças 
- a barreira constituída pelas rodovia e ferrovia. Especialmente a primeira deve ser repensada no futuro, 
para poder existir um espaço exterior de acesso mais qualificado. 
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Conclusões 

 

Considerámos que para proceder com propriedade a uma análise de um 

processo de reabilitação de um edifício industrial para museu, necessitaríamos 

de um maior conhecimento daquele que possuímos enquanto licenciados em 

arquitectura, e profissionais com prática de projecto. O conhecimento aqui 

adquirido é importante para a nossa profissão futura, mas considero agora 

fundamental proceder a uma pesquisa mais exaustiva, quando intervimos no 

património. Neste sentido, o trabalho propõe-se a contribuir, se para tal lhe 

encontrarem qualidade e interesse, para informar e proporcionar momentos de 

reflexão a colegas de profissão que se interessem nesta nesta temática.  

 

O intuito inicial era entender quais as espeficidades da reabilitação de um 

grupo específico de edifícios, para um programa também específico. Esta 

selecção foi aferida no decorrer do trabalho, pela informação recolhida e 

reflexões feitas em conjunto com a orientadora, colegas, amigos. Para tal 

formulámos um pequeno conjunto de questões, às quais pensamos ter dado 

resposta e que sintetizam um conjunto de ideias aqui vertidas. 

 

Identificámos assim uma evolução do edifício industrial e das arquitecturas 

industriais, partindo de um cenário europeu e outro americano, com uma 

contaminação biunívoca. Se os edifícios industriais americanos nos trouxeram 

uma plena assumpção dos processos e tecnologia dos novos materiais e 

desenvolveram nesse sentido um léxico e tipo construído, foi por outro lado 

com o modernismo europeu que a vertente plástica e funcional foi explorada e 

transposta para outros programas, criando uma imagem e corrente fulcral no 

desenho de projecto, base para o entendimento contemporâneo. Salientámos 

ainda a propósito do edifício industrial a contribuição que este proporicionou 

para a introdução de sistemas construtivos, soluções tecnologicamente mais 

avançadas. 

 

Reconhecida a relevância dos processos e produtos arquitectónicos da 

indústria, encontramos também na especificidade dos edifícios estudados 
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pontos que os destacam como formadores de urbanidade, com características 

formais, tecnológicas e científicas que justificam o seu estudo e protecção 

patrimonial. Como foi referido a cidade testemunha o crescimento e evolução 

históricas, e disso são exempo os edifícios apresentados. Em particular a 

cidade de Lisboa cresceu, em algumas dos seus períodos, muito devido às 

inovações decorrentes da industrialização. Os três edifícios selecionados 

tiveram funções que apoiaram o crescimento da cidade, da produção, e 

estiveram na base se uma insfrastruturação, e são exemplos únicos de um 

período histórico. 

 

Embora os três casos apresentem as suas especificidades, quando 

consideramos a sua reabilitação deparamo-nos, com critérios comuns de 

intervenção. A intervenção mínima, a diferenciação da época das intervenções, 

o privilégio pela manutenção e aproveitamento de tecidos, a introdução de uma 

linguagem actualizada e a integração de sistemas não intrusivos, pautam todas 

estas intervenções.  

 

No caso da FASVS encontramos projecto museal que foi desenvolvido com a 

particularidade de ter sido especificamente elaborado para uma colecção em 

particular, com o acompanhamento da artista plástica. Tido em conta o 

formalismo mais datado, encontramos nele uma conjugação do conteúdo e 

contentor de um modo simbólico. Podemos neste exemplo reportar-nos ao 

museu de ambiência clássica, museu templo, em que o quotidiano fica à porta 

e a importância é toda da exposição. É ainda específico deste caso a sua 

relação com o entorno, e a contribuição para a formação de um troço de cidade 

particular, testemunho de um modo de construir e laborar e de um pensamento 

urbanístico próprios. 

 
No caso do MF apraz-nos registar, também pela vivência do lugar, que o seu 

projecto museal incorporou e move-se na pequena escala e cultura local, mas 

representando com eficácia os valores de um património de relevo universal. O 

projecto consegue dotar o edifício de condições que juntamento com o projecto 

de museografia levam a uma autónoma interpretação da exposição e dos 

artefactos, numa descontraída e pessoal aproximação. A exposição neste caso 
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não é o centro do museu, funcionando o indivíduo como construtor da sua 

relação com a música. Ele não é informado exaustivamente, apenas 

complementa, lhe é porporcionado um pensamento. Apresenta-se como um 

museu comunitário de cariz social, construtor de uma identidade específica 

reportando-nos aos que nos meados do séc. XX, se vêm contrapor à instituição 

pesada e “monótona”. Em simultâneo é curioso verificar que as suas 

características se compatibilizam, por variados factores com um circuito 

turístico de massas, sem que para tal se tenha de recorrer à fabricação de 

imagens repetitivas, sem recorrer a projectos de grande ‘publicidade’ mediática. 

 

 
No MO é curioso podermos reencontrar um ‘museu-tesouro’, o que revela um 

conhecimento e reflexão por parte da equipa de intervenção, que podendo ser 

questionada, é uma resposta para contingências de variada ordem com que 

esta se deparou. Entendemos que este exemplo nos remete para um museu 

que está em processo de construção e afirmação, não entendendo o projecto 

museal como estanque, mas que por agora está acomodado num edifício, 

melhor ou menos integrado mas com o compromisso de não hipotecar os seus 

valores. 

 

Concluímos com o presente trabalho que as práticas de reabilitação, presentes 

nestes edifícios, foram atentas às premissas das quais partiram, 

aprensentando-nos assim três propostas formalmente muito distintas, mas que 

convoca a intervenção patrimonial para uma prática de trabalho na diversidade, 

no pluralismo, crítica e reflexão sobre a nossa história. Todos os exemplos 

foram críticos no modo como abordaram o projecto museal e inovadores, ainda 

que datados, oferecendo ao fruidor três interpretações no seu conjunto muito 

diferentes – três experiências de conhecimento da história. 

 

Neste trabalho aliámos bibliografia, informação e conceitos que abarcam tanto 

o património móvel e imóvel, como o património material e imaterial, o que nos 

dificultou por vezes a delimitação do nosso estudo, mas que julgámos ser 

enriquecedor para o entendimento do seu conceito em termos latos. Por outro 

lado entrámos na investigação com uma postura de humildade sabendo 
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desconhecer muito mais do que aprendemos no rico e estimulante curso de 

mestrado em reabilitação da arquitectura e dos núcleos urbanos, mas que 

funcionou como uma boa introdução e reposicionamento conceptual para 

desenvolvermos o nosso trabalho futuro, no ramo do projecto ou da 

investigação. 

 

Neste sentido pensamos que o tema visado poderá ser explorado e 

desenvolvido posteriormente no sentido de abranger mais casos de estudo e 

verificar das condições de funcionamento das instituições museais continuando 

a relacioná-las com as edificações industriais que muitas vezes se encontram 

devolutas, e desenvolvendo propostas de programas que aproveitem recursos 

materiais devolutos. Ou podendo mesmo, numa perspectiva mais alargada 

trabalhar com artistas plásticos e curadores, no sentido de interpretar e 

explorar novos “contentores”. 
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