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RESUMO

Palavras-Chave: 

O antigo e o novo, adaptação de usos, complexidade, contradição, inclusão.

A presente dissertação tem como objecto de estudo a transformação de edifícios pré-existentes 
e a sua adaptação a um novo programa. Através do escrito Complexidade e Contradição em 
Arquitectura de Robert Venturi como base teórica de análise, procura-se entender em que 
sentido são consideradas as restrições e condicionantes no desenvolvimento de um projecto e 
de que forma é feita uma intervenção contemporânea num edifício pré-existente. A partir de uma 
arquitectura inclusiva é possível descobrir a transversalidade do pensamento do autor americano, 
numa íntima relação entre forma e significado, obra e vida. 
Será na relação da arquitectura com o homem e com a realidade que é possível encontrar as 
afinidades entre as atitudes de pensamento e a via alternativa representada por Venturi — uma 
arquitectura que aceita os problemas e explora as incertezas da realidade — e pelos arquitectos 
portugueses, na procura de uma arquitectura que não apaga os princípios da modernidade, mas 
personaliza-os, sem esquecer o homem e a circunstância. 

Perante um olhar atento à realidade, a complexidade contamina a prática projectual de modo 
extremamente diversificado, através de novas relações simbólicas, novos valores e significados, 
da necessidade de articulações espaciais e do reconhecimento do contexto. Através de transições 
válidas entre programas ou estruturas do passado que possam dar resposta a novas necessidades 
contemporâneas, a adaptação de usos surge como forma de responder às exigências dos novos 
tempos, à evolução dos programas e às necessidade de preservação do património. Enquanto 
antigos palácios transformados e ampliados em museus, fomenta-se a relação entre o passado 
e o presente, proporcionando a preservação da memória do antigo lugar e a atribuição de um 
novo significado funcional ao edifício. Promove-se a valorização do edifício existente bem como 
a preservação do património histórico, criando um novo dinamismo na vida cultural das cidades.
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ABSTRACT

The following dissertation bases its study on the transformation of pre-existing buildings and their 
adaptation to a new program. Through Robert Venturi’s Complexity and Contradiction in Architecture 
as a theoretical basis of the analysis, one tries to understand in which sense are the restrictions and 
constraints considered in the new project’s development and in which way are the contemporary 
interventions being done when it comes to working within an existing built context. From an inclusive 
architectural approach, through an intimate relationship between form and meaning, work and life, 
it becomes possible to discover the transversality of the American author.
It is in the relationship between architecture and man and reality, that becomes possible to read the 
affinities on the way of thinking and on the alternative way represented by Venturi — an architecture 
that accepts the problems and explores the uncertainty of reality — and by the Portuguese 
architects, an approach that does not ignore the principles of modernity, but rather personalizes 
them, without forgetting man and circumstance.

Having a keen eye on reality, complexity contaminates architectural practice in a very diversified 
way, through new symbolic relations, new values and meaning, from the need of achieving spatial 
articulations and the context recognition. Through valid transition between programs or structures 
from the past, that can still respond to new contemporary needs, the adaptation of spaces emerges 
as a way of responding to the demands of the new times, to the evolution of the programs and 
the need to preserve the heritage. In this way, as old palaces are transformed into museums or 
galleries, one fosters their life by combining several layers of history: past and present. One also 
allows these existing constructions to overcome their functional significance by renewing their 
importance as singular buildings in the city’s fabric, providing a new dynamism to the cultural life 
of the cities. 

Keywords:

Old and new, adaptation, complexity, contradiction, inclusion.
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NOTA PRÉVIA

A presente dissertação não segue o actual Acordo Ortográfico, por decisão da autora. As citações 
transcritas em português referentes a edições de língua não portuguesa foram sujeitas a uma 
tradução livre.
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INTRODUÇÃO

Enquadramento e Objecto

Um lugar ou um edifício traduzem, muitas vezes, uma sociedade, um pensamento, uma época 
ou um acontecimento. Ao reflectir sobre a identidade de um lugar de imediato reflectimos sobre 
as suas circunstâncias, sobre os elementos que o constituem, sobre as suas singularidades. São 
as diversas circunstâncias e a forma como estas variam que caracterizam o lugar e que criam na 
memória colectiva uma imagem mental que o distingue dos demais, prolongando a memória de um 
gesto ou de um acontecimento. Reflecte-se, cada vez mais, na possibilidade de dar continuidade 
à vida do edifício, como provam as inúmeras obras de preservação e de reabilitação do património 
existente.
A singularidade do edifício não remete apenas para as suas características, estende-se também 
às transformações nele realizadas. Ao intervir em pré-existências cria-se uma dicotomia entre o 
passado e o presente, levando a alterações identitárias do lugar, perpetuando o seu valor histórico 
à medida que este é reinterpretado. A reconversão de usos constitui um dos meios de intervir em 
edifícios pré-existentes, possibilitando a reutilização de antigas estruturas edificadas. Esta tem sido 
uma das abordagens mais evidentes na intervenção em edifícios históricos, onde a pré-existência 
é entendida como uma oportunidade de (re)invenção. 
Tão específicas e complexas intervenções despertam, por vezes, uma simultaneidade de 
intenções, muitas vezes antagónicas, de continuidade e ruptura com o existente. São estas 
complexas reinterpretações contemporâneas que constituem o objecto de estudo desta 
dissertação, especificamente a transformação e ampliação de palácios urbanos em museus. 

Objectivos

Esta investigação tem como objectivo perceber em que sentido são consideradas as restrições 
e condicionantes no desenvolvimento de um projecto de transformação, bem como entender 
se há uma continuidade ou ruptura de identidades e de que forma é feita uma intervenção 
contemporânea num edifício pré-existente. O estudo cairá sobre o processo de justaposição da 
obra presente à passada, procurando compreender quais as atitudes que têm sido adoptadas no 
contexto da arquitectura portuguesa. 
A análise terá como base teórica o escrito de Robert Venturi Complexidade e Contradição em 
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Arquitectura, tornando-se fundamental uma pesquisa mais detalhada sobre o autor e a sua obra. 
Assim, a presente dissertação visa, numa primeira parte, não só explorar o contexto em que surgiu 
a crítica deste autor, bem como perceber a influência e a transversalidade do seu escrito. 
Pretende ainda fazer-se um paralelo entre a obra Complexidade e Contradição em Arquitectura e a 
arquitectura contemporânea portuguesa, de modo a entender-se em que sentido esta arquitectura 
deixa revelar alguns dos princípios defendidos pelo autor americano, como consequência das 
mudanças ocorridas no contexto português. Numa segunda parte, procura-se uma abordagem 
ao tema através de uma componente prática, recorrendo à análise de diversos casos de estudo 
contemporâneos que tenham sofrido uma mudança de usos. Para tal, pretende seguir-se alguns 
dos princípios apresentados na obra de Venturi, como forma de explorar as transições entre 
programas ou estruturas do passado que possam dar resposta a necessidades contemporâneas.

Metodologia

Como já foi referido, recorrer-se-á a Complexidade e Contradição em Arquitectura, de 1966, como 
base teórica de análise dos casos de estudo. Esta tornou-se numa escolha clara uma vez que 
ambas as situações que se pretendem confrontar apresentam certas semelhanças na forma como 
pautam o momento de viragem de paradigmas: por um lado, a arquitectura de inclusão defendida 
por Venturi, uma arquitectura que aceita os problemas, explora as incertezas da realidade e 
“procura riqueza de significado em vez de clareza de significado”1; por outro, a nível nacional, 
uma arquitectura que não apaga os princípios da arquitectura moderna, mas personaliza-os, sem 
esquecer a história e a circunstância. Para tal, será analisada bibliografia sobre Venturi e sobre a 
sua crítica ao Movimento Moderno, para que de forma mais informada se possa fazer uso da sua 
teoria. 
O caso português surge por paralelismo devido às transformações ocorridas na arquitectura 
portuguesa no século XX. O recurso a livros e publicações de referência sobre o tema informará 
acerca de quais os principais acontecimentos e quais as suas repercussões imediatas e ao longo 
do tempo, para uma melhor compreensão e dissecação das intervenções realizadas nos edifícios 
posteriormente analisadas. Para a análise, tal como no livro de Venturi, existirá um aprofundamento 
progressivo dos temas abordados em direcção ao capítulo de defesa de uma arquitectura inclusiva.
Perante a selecção dos casos de estudo apresentados no capítulo de análise procurou-se que 
correspondessem a edifícios que tenham sofrido uma profunda intervenção de transformação 
e ampliação. De entre algumas hipóteses inicialmente colocadas, foram selecionados para esta 
investigação o antigo Palácio dos Carrancas — Museu Nacional Soares dos Reis, o Solar dos Sá 

1  “I am for richness of meaning rather than clarity of meaning.” Robert VENTURI. Complexity and Contradiction in 
Architecture, 2002, p.16. 
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Vargas — Centro de Arte Contemporânea Graça Morais e o Solar de S. Sebastião — Centro de 
Memória de Vila do Conde. Ressalta na escolha dos edifícios a sua heterogeneidade em relação 
à dimensão, localização e nível de intervenção, de forma a entender as decisões tomadas pelos 
arquitectos portugueses. Para esta análise torna-se indispensável, como método, a realização de 
visitas aos edifícios e o recurso aos respectivos desenhos técnicos, tanto aos originais dos palácios 
como os do estado actual do edifício. Assim, e através de entrevistas publicadas e das memórias 
descritivas, poderá ser feita a decomposição das opções tomadas ao longo da realização dos 
projetos.

Estado da arte

Relativamente à documentação e bibliografia existente sobre Robert Venturi conclui-se que 
existe bastante informação, não só sobre a obra escrita mas também sobre a obra construída 
do arquitecto, enquanto influências para o desenvolvimento do pensamento pós-moderno. A 
publicação Out of the ordinary: Robert Venturi, Denise Scott Brown and Associates de David 
Brownlee, David De Long e Kathryn Hiesinger foi determinante para o entendimento da evolução 
do pensamento do arquitecto americano e para a compreensão das diversas influências recebidas 
ao longo do seu percurso individual e do percurso do seu escritório. O recurso a determinadas 
teses de mestrado como Implications of Robert Venturi’s theory of architecture de Fil Hearn, Robert 
Venturi and His Contributions to Postmodern Architecture de Douglas Kahl e conferências como 
Architects’ Roundtable — Complexity and Contradiction in Architecture at 50 organizado pelo MoMA 
permitiram um maior entendimento da influência e da transversalidade da obra Complexidade e 
Contradição em Arquitectura desde 1966 até à actualidade. Apesar das diversas publicações 
e investigações já existentes sobre este escrito, a opção de explorar os temas abordados por 
Venturi, relacionando-os com a arquitectura contemporânea portuguesa através de projectos de 
intervenção em edifícios pré-existentes, mostrou-se pertinente pois permitiu entender em que 
sentido esta deixa revelar alguns princípios defendidos pelo autor americano.

Para a contextualização da investigação importou relembrar os momentos marcantes da 
arquitectura do século XX em Portugal, tornando-se imprescindível a consulta das obras Arquitectura 
do século XX de Annette Becker, Ana Tostões e Wilfried Wang bem como Os verdes anos na 
arquitectura portuguesa dos anos 50 de Ana Tostões. Esta bibliografia revelou-se importante para 
o conhecimento relativo aos momentos e aos protagonistas mais significativos que definiram o 
caminho da arquitectura portuguesa no seu momento de charneira até aos dias de hoje.
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Esta dissertação está inserida numa linha de investigação sobre a transformação de edifícios 
existentes e a sua mudança de usos. Assim, a consulta de alguma obras de carácter mais teórico 
como Da organização do Espaço de Fernando Távora e a análise de determinados projectos de 
intervenção no património através das monografias dos arquitectos Fernando Távora e Eduardo 
Souto de Moura revelaram-se fundamentais para o entendimento das abordagens adoptadas em 
obras de referência a nível nacional. Sendo o tema da reabilitação e intervenção no património um 
tema de crescente interesse, o artigo Museums and centres of contemporary art inside historical 
buildings: three cases in Portugal de Helena Barranha e Ana Tostões foi um contributo fundamental 
na aproximação ao tema das transformações e ampliações de edifícios históricos para museus. 
Através da análise de três casos de estudo em Portugal, o artigo explora a intervenção na pré-
existência e a sua adaptação ao novo programa museológico. 
No que respeita à arquitectura dos edifícios selecionados para a presente dissertação, verificou-se 
existir pouca bibliografia secundária sobre as intervenções arquitectónicas realizadas nos edifícios. 
Quanto ao Museu Nacional Soares dos Reis, a dissertação de mestrado de Mafalda Almeida 
Macedo intitulada de Intervenção no Património Construído, o caso do Museu Nacional Soares dos 
Reis tornou-se essencial para compreender as diversas fases de transformação do palácio em 
museu. Apesar desta intervenção ser mencionada diversas vezes em monografias e publicações 
sobre Fernando Távora, a maioria faz apenas uma breve aproximação às modificações realizadas 
no edifício. 
No caso do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, em Bragança, a bibliografia relativa ao 
edifício remete apenas para a publicação dos desenhos da intervenção. Como se verifica na El 
Croquis nº 124, Eduardo Souto de Moura, além dos elementos gráficos, a informação escrita sobre 
o projecto é escassa. 
Relativamente ao Centro de Memória de Vila do Conde, de Manuel Maia Gomes, a informação 
escrita sobre a intervenção no edifício foi obtida apenas através de pequenas publicações e 
memórias descritivas cedidas pelo museu. 

Neste sentido, a análise crítica dos casos de estudo, tendo por base os princípios de Complexidade 
e Contradição em Arquitectura, revela-se uma aproximação única e oportuna que pretende 
explorar as atitudes de tranformação tomadas pelos arquitectos perante a pré-existência.







CAPÍTULO 1

Um Suave Manifesto
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1.1. Panorama Internacional

O Movimento Moderno, ao longo da primeira metade do século XX, deixou estabelecida uma 
série de conceitos, atitudes e formas que pretendiam demonstrar o valor social da arquitectura 
e do urbanismo. “Uma defesa funcionalista do protagonismo do homem, a utilização de um 
sistema projectual em que o método e a razão são primordiais, a confiança de que os novos meios 
tecnológicos estariam a transformar positivamente o cenário humano” 2 e a sociedade, deixavam 
revelar as vontades dos pioneiros deste movimento.

A difusão deste pensamento, desenvolvido a partir das vanguardas do início do século, afirma-se 
intensamente a partir dos anos 1929-1930, quando se inicia um período de confirmação da 
arquitectura moderna e da sua difusão internacional. A denominação de Estilo Internacional surge 
na sequência de uma exposição no Museu de Arte Moderna (MoMA), em Nova Iorque — “The 
International Style: Architecture from 1922” — uma exposição sobre a arquitectura internacional 
preparada por Henry-Russel Hitchcock e Philip Johnson, onde eram exibidas fotografias e desenhos 
de diversos projectos que demonstravam a existência de um estilo moderno e internacional. A 
exposição constatou a existência de um cânon formal de carácter simples e funcional. Esta tinha 
três princípios formais fundamentais: arquitectura enquanto volume, com jogos dinâmicos de 
planos; o predomínio da regularidade na composição substituindo a simetria axial académica; 
a ausência de ornamento aplicado, a expressividade do edifício devia apenas partir do detalhe 
arquitectónico e construtivo.3  
A exposição revelou a tendência, em determinados autores, de uma redução dos princípios 
da arquitetura do Movimento Moderno a questões formais. Além de uma preocupação com a 
linguagem formal, foram marginalizadas as novas formas de pensar e projectar arquitectura bem 
com a sua função social.

Opondo-se aos regimes totalitários da década de 30, muitos foram os artistas e arquitectos que 
emigraram para os Estados Unidos da América, tal como Mies Van der Rohe, Gropius, Marcel 
Breuer, Josep Lluís Sert e Erich Mendelsohn, levando consigo as influências das vanguardas 

2  “(...) una defesa funcionalista del protagonismo del hombre, la utilización de un sistema proyectual en que el método 
y la razón son primordiales, la confianza en que los nuevos medios tecnológicos están transformando positivamente el 
escenario humano.” Josep Maria MONTANER. Despues del movimiento moderno: arquitectura de la segunda mitad del 
siglo XX, 2001, p.12.

3  Henry-Russell HITCHCOCK; Philip JOHNSON. The International Style: Architecture from 1922, 1932. 
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europeias. Tais influências, juntamente com o potencial económico do país, permitiram uma 

grande e rápida transformação no território. 

“O Estilo Internacional foi adoptado como um conjunto de princípios formais, aos quais foram 

retirados as suas raízes sociais e industriais da Europa, e transportado para uma sociedade de 

condições mais rurais e individuais.” 4 

Após a Segunda Guerra Mundial, verificada a massiva destruição das cidades, seguiu-se o 

tempo de reconstrução. Grandes transformações sociais e económicas proporcionaram uma 

transformação cultural em que a arquitectura desempenhou um papel de destaque. Enfrentou-se 

um rápido crescimento dos centros urbanos e uma necessidade de habitação em quantidade. 

Um boom no sector industrial, juntamente com a migração da população rural em direcção às 

áreas metropolitanas, permitiram uma mudança radical no desenho dos edifícios e do território. 

Neste contexto, verificou-se, num primeiro momento, a intensa adopção do Estilo Internacional a 

nível mundial, com excepção de Itália. Num segundo momento, desenvolveu-se uma perspectiva 

crítica sobre a uniformidade da arquitectura do Movimento Moderno. 

4  “(...) the ‘International Style’ was adopted as a set of formal principles which were cut away from their social and 
industrial roots in Europe and transplanted to an affluent society where the conditions were more rural an individualistic” 
Charles JENCKS. Modern Movements in Architecture, 1987, p.188. 

1. Mies Van der Rohe, Lake Shore Apartments, Chicago.
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Assim, vários são os autores e arquitectos que põem em causa a rigidez da arquitectura moderna 
defendendo a introdução de novos valores estéticos e humanistas. Sert, Giedion e Léger afirmavam, 
em 1943, em Nine Points on Monumentality, e Giedion em The Need for a New Monumentality, de 
1944, que havia mais para além do simples cumprimento dos requisitos funcionais, apelando à 
restituição da expressão cultural da arquitectura e à relação entre a arquitectura e a sociedade.
 

(...) a arquitectura monumental será mais do que algo estritamente funcional. Reconquistará o 

seu valor lírico. Assim, nestas composições monumentais, a arquitectura e a planificação urbana 

poderão alcançar uma nova liberdade e desenvolver novas possibilidades criativas, tais como 

aquelas que começaram a ser entendidas nas últimas décadas, na pintura, na escultura, na 

música e na poesia.5 

Também em 1945, Joseph Hudnut em The Post-Modern House, fez uma reflexão crítica onde 
abordou a temática da habitação, defendendo os elementos que tivessem maior capacidade de 
se relacionar com o Homem. “Temos razão em gostar da máquina, mas não devemos permitir 
que esta extinga o fogo dos nossos corações. As formas e as relações, as qualidades e as 
combinações da cor, da luz, das texturas e de muitos outros elementos de construção, através 
dos quais o espírito humano se dá a conhecer: são a substância essencial de uma casa (...)” 6 

Estas reflexões críticas começaram também a ser discutidas nos CIAM — Congressos Internacionais 
de Arquitectura Moderna. A partir do VII CIAM, decorrido em 1949, em Itália, iniciou-se uma nova 
etapa, marcada pelo aparecimento de conflitos e pelo predomínio de arquitectos de ideologias 
liberais. Neste Congresso debateu-se sobre a relação da arquitectura com as artes plásticas, 
como procura de respostas às necessidades espirituais. O VIII CIAM, em 1951, na Grã-Bretanha, 
teve como tema “The Heart of the City” e propôs uma discussão crítica sobre os centros históricos, 
“onde a comunidade urbana pudesse desenvolver actividades e estabelecer relações de ordem 
cultural e comercial.” 7 No CIAM de 1953 em Aix-en-Provence, França, fez-se uma crítica à Carta 
de Atenas. Criticou-se o seu esquematismo, apelou-se à introdução do conceito de identidade e 
a uma investigação mais detalhada sobre os princípios estruturais de crescimento urbano. Com o 
último Congresso em 1956, em Dubrovnik, deu-se o início da dissolução dos CIAM e o aparecimento 

5  J. L. Sert, F. Léger, S. Giedion. “Nove Pontos sobre a Monumentalidade”, in Ordem dos Arquitectos - Secção Regional 
do Sul. Teoria e crítica de arquitectura século XX, 2010, p.307. 

6  “We are right to love the machine but we must not permit it to extinguish the fire on our hearts. The shapes and 
relationships, the qualities and arrangements of color, light, textures, and the thousands other elements of building through 
which the human spirit makes itself known: these are the essential substance of a house (…)” Joseph Hudnut, “The Post-
Modern House”, in Joan OCKMAN. Architecture culture 1943-1968: a documentary anthology, 1993, p.76. 

7  “(...) donde la comunidad urbana pueda desarrollar actividades intercambios culturales y comerciales.” Josep Maria 
MONTANER, op. cit., p.30. 
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do Team 10 8. A reunião realizada em Otterlo, em Setembro de 1959, marcou oficialmente fim dos 
CIAM e do triunfo do Team 10. Para os jovens arquitectos deste grupo, Alison e Peter Smithson, 
Aldo van Eyck, Jacob Bakema, George Candilis, Shadrach Woods, John Voelcker, William Howell e 
R. Gutmann, devia pensar-se na arquitectura a par da diversidade dos modelos sociais e culturais, 
permitindo descobrir a complexidade da vida urbana.

Assim, até ao final dos anos 50, dois caminhos começaram a coexistir no panorama da arquitectura 
internacional. Aquele que pretendia dar continuidade ao Movimento Moderno e aquele que, 
através de uma nova geração de arquitectos, se distanciava do caminho ortodoxo e mostrava 
vontade de submeter uma revisão crítica aos seus princípios. Novas correntes e concepções 
arquitectónicas, herdadas desta tradição crítica dos anos 50, começaram a ser postas em prática. 
Tornou-se evidente que as propostas modernistas se tinham esgotado, uma vez que estas não 
davam resposta às necessidades da sociedade. Os anos 60 ficaram marcados por grandes 
transformações na arquitectura que a iam distanciando cada vez mais do Movimento Moderno. 
Neste sentido, propostas como as do Archigram na Grã-Bertanha, a crítica tipológica presente nas 
ideias de Aldo Rossi e a arquitectura comunicativa de Robert Venturi, representaram alternativas 
e novas possibilidades construtivas. “Temas como o conceito de tipologia, estrutura da cidade, 
linguagem entendida como instrumento de comunicação simbólica, experimentação de novas 
metodologias operativas, abrem novos horizontes e permitem entrar numa nova época.” 9 
As transformações ocorridas no decorrer dos anos 50 e 60, no âmbito europeu e americano, 
começaram a introduzir a importância da cultura material e simbólica. A arquitectura moderna 
demasiado técnica, monótona e austera tinha-se mostrado incapaz de se relacionar com a 
comunidade, de transmitir significados e valores simbólicos. No contexto norte americano, 
formalizou-se esta crítica bem como a procura de uma alternativa, através de Robert Venturi, com 
a revisão teórica que fez sobre o pensamento moderno.

8  Grupo crítico que se começou a desenvolver no interior dos CIAM. 

9  “Temas como el del concepto de tipología, la estructura de la cuidad, el lenguaje entendido como instrumento de 
comunicación simbólica, la experimentación de nuevas metodologías operativas, todos ellos abren nuevos horizontes y 
permiten entrar en una nueva época.” Josep Maria MONTANER, op. cit., p.30. 
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1.2. Robert Venturi 

O contexto cultural e académico em que se desenvolve a formação de Robert Venturi determinaria, 

em grande medida, a sua personalidade e inquietação intelectual. Robert Venturi nasceu em 1925, 

em Filadélfia, no seio de uma família tradicional. Foi na Universidade de Princeton que concluiu 

a licenciatura em 1947, cujo programa de estudos, naquele momento, oferecia uma formação 

interdisciplinar onde a história, a teoria da arquitectura e a arte em relação com a arquitectura 

tinham maior destaque que noutras universidades americanas.10 Aqui, entrou em contacto com 

a arquitectura moderna de Mies Van der Rohe e Frank Lloyd Wright bem como a arquitectura de 

diferentes épocas passadas. Os primeiros anos da sua carreira ficaram marcados pelo trabalho 

académico. A forma como olhava para a história da arquitectura e analisava as características do 

texto poético permitiram ao arquitecto sustentar uma posição crítica em relação ao Movimento 

Moderno ortodoxo, reconhecendo problemas singulares que justificavam novos caminhos. História 

e poesia foram dois dos contributos mais importantes para a obra de Venturi, essenciais para 

compreender o ponto de onde partiu e o rumo que seguiu.11  

Em 1948, Venturi viajou pela primeira vez para a Europa, onde passaria dois meses entre 

Inglaterra, França e Itália. Ao visitar Roma, de imediato se deixou impressionar pelas suas cores: 

“o ar dourado de Roma” 12. Esta visita teve grande impacto no autor pois, após o seu regresso aos 

Estados Unidos da América, candidatou-se a uma bolsa de estudos da Academia Americana que 

lhe permitia prosseguir a sua investigação na Europa13. 

Robert Venturi apresentou a sua tese de mestrado em 1950, Context in Architectural Composition14, 

na qual se dedicou a um estudo histórico e teórico que visava o contexto como instrumento 

fundamental de projecto. A cidade de Roma e a arquitectura barroca servem de exemplo às 

diversas analogias estabelecidas com os conceitos da psicologia de Gestalt. Num período em 

10  Martino STIERLI. In the Academy’s Garden: Robert Venturi, the Grand Tour and the Revision of Modern Architecture, 
2007. 

11  Denise Scott BROWN. AA Words 4: Having Words, 2009. 

12  “golden air of Rome” Robert VENTURI. Iconography and electronics upon a generic architecture: a view from the 
drafting room, 1996, p.57. 

13  Martino STIERLI, op. cit. 

14  A Tese de Mestrado apresentada por Robert Venturi pode ser parcialmente consultada em “Iconography and 
electronics upon a generic architecture: a view from the drafting room”, pp.334-361. 
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que a arquitectura do Movimento Moderno promovia o desenho de “dentro para fora” como único 
processo possível, a ideia de contexto surge como um novo modo de entender a arquitectura em 
relação com o lugar. Venturi apresenta uma proposta onde mostra a importância entre interior e 
exterior, entre objecto arquitectónico e contexto físico, esclarecendo que “um edifício não é um 
objecto isolado mas parte de uma composição total.” 15 Venturi encontra nos princípios de Gestalt 
uma análise preciosa sobre o funcionamento da mente em relação à percepção. Através desta 
teoria, o contexto pode ser entendido como algo inseparável do objecto arquitectónico, tendo em 
conta a atribuição de significado pelo observador. Nesta tese, procura demonstrar em que medida 
há uma alteração de significado do objecto arquitectónico quando o seu ambiente imediato é 
também transformado. O exemplo urbano ao qual Venturi dá mais destaque é o Capitólio16, cujo 
contexto urbano analisa em três fases distintas: antes da intervenção de Miguel Ângelo; após a 
sua intervenção que, segundo Venturi, melhorava a experiência espacial da composição urbana 
do Capitólio; após a construção do monumento de Vittorio Emmanuele II, juntamente com as 
construções feitas na envolvente, durante a era de Mussolini que, segundo o autor, prejudicavam 
a toda a percepção do complexo.17 

15  “A building is not a self-contained object but a part in a whole composition relative to other parts (...)” Robert 
VENTURI. Iconography and electronics upon a generic architecture: a view from the drafting room, 1996, p.338.

16  O interesse pelo Capitólio tomaria tamanha importância para o autor que viria a ser tema do seu primeiro artigo 
publicado na Architectural Review, em 1953. 

17  Robert VENTURI, op. cit. p.343. 

2. Desenvolvimento do Capitólio, Roma.
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Através deste e de muitos mais exemplos estudados, Venturi acabaria por fazer a sua própria 
definição dos conceitos de forma e posição do edifício, enquanto estratégia conceptual 
fundamental para atingir “um todo difícil”. Estes voltariam a ser temas extensamente discutidos em 
Complexidade e Contradição em Arquitectura, publicado em 1966.

Após terminar a sua tese de mestrado, começou a trabalhar com Oscar Stonorov e um ano 
depois com Eero Saarien, por recomendação de Louis Kahn. Dois anos depois, Venturi começou 
a trabalhar com Kahn, no seu estúdio e como seu assistente na Universidade de Pensilvânia. 
Em 1954 regressou à Europa, através da Academia Americana, onde prosseguiu com a sua 
investigação sobre a arquitectura europeia18. Através desta viagem, com duração de dois anos, 
Venturi entrou em contacto directo com a arquitectura do passado, demonstrando um particular 
fascínio pelo Barroco e pelo Maneirismo. Em Miguel Ângelo reencontra uma grande influência e 
fonte de interesse, já demostrada aquando da sua tese de mestrado. A visita a Roma permitiu que 
estudasse mais detalhadamente a obra daquele arquitecto fazendo-lhe diversas referências, mais 
tarde, em Complexidade e Contradição em Arquitectura. Além de Miguel Ângelo, foi através de 
Borromini que se começou a interessar por temas como complexidade, ambiguidade e riqueza de 
sistemas espaciais, bem como a forma de articular espaços através de detalhes sublimes, como 
é exemplo o interior da Capella dei Re Magi, no Palazzo di Propaganda Fide.

18  Martino STIERLI, op. cit.  

3. Capella dei Re Magi, Roma.
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Após a viagem, Venturi regressa aos Estados Unidos da América, onde volta a trabalhar com 
Louis Kahn, passando a ocupar também um cargo de docente na Universidade de Pensilvânia. 
Destacou-se, neste período, a relação criada com Kahn, que viria a tornar-se numa relação de 
mútuas influências19. Em 1958, Venturi começou a trabalhar, de forma independente, como 
arquitecto, estabelecendo parceria com Paul Cope e Mather Lippincott. Em 1960 associou-se a 
William Short, data em que começou a trabalhar com John Rauch. 

Foi no final da década de 50 que Venturi iniciou o projecto da casa para a sua mãe — Vanna 
Venturi House, 1961-64. Coevo da escrita de Complexidade e Contradição em Arquitectura este 
projecto reflecte o conjunto das ideias Venturianas, sobre contexto, complexidades maneiristas e 
sucessão de espaços. Muitos elementos da casa contrastam entre simplicidade e complexidade. 
A fachada frontal é simples e complexa ao mesmo tempo, tentando equilibrar e reconhecer a 
complexidade do interior. 

Com a Guild House e a Vanna Venturi House, o estúdio de Venturi encontrou o seu caminho. A 

síntese poderosa do novo visual e do novo pensamento social (com uma apreciação simultânea 

da história e da cultura popular) tornou-se a base de toda a sua atividade subsequente. 20

Em 1964, John Rauch torna-se sócio da empresa de Venturi e juntos começam a trabalhar com 
Denise Scott Brown, em 1966 — colega da Universidade de Pensilvânia e futura mulher de Robert 
Venturi — que tornar-se-ia, três anos mais tarde, na terceira sócia do estúdio Venturi, Rauch & 
Scott Brown. É no conjunto da sua educação em Princeton, no “grand tour”, na sua permanência 
na Academia Americana e nas suas experiências profissionais que se encontram as bases de 
Venturi para a sua crítica ao Movimento Moderno ortodoxo. Questões como a importância do 
contexto e do simbolismo histórico e local, representam algumas das ideias que viriam a ser 
abordadas, mais tarde, na sua obra de 1966. Esta obra teve uma grande influência na teoria e 
prática da arquitectura subsequente, desempenhando um papel fundamental na criação de um 
impulso pós-moderno tornando-se, segundo Scully, uma das publicações mais influentes após 
Vers une Architecture de Le Corbusier (1923) 21. 

19  David BROWNLEE, David G. De LONG, Kathryn B. HIESINGER. Out of the ordinary: Robert Venturi, Denise Scott 
Brown and Associates, 2001. 

20  “With the Guild House and the Vanna Venturi house, the Venturi firm had found its voice. The powerful synthesis 
of the new visual and new social thinking (with a concomitant appreciation of history and popular culture) became the 
foundation for all of their subsequent activity.” Idem, p.29 

21  Robert VENTURI. Complexity and Contradiction in Architecture, 2002. 
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Em 1968, Robert Venturi e Denise Scott Brown, através da Universidade de Yale, levaram os seus 
alunos para um seminário em Las Vegas. Aí analisaram Las Vegas Strip, como exemplo de uma 
avenida americana. Em Las Vegas, Venturi e Scott Brown tentaram desenvolver mecanismos 
que lhes permitissem aprender através da paisagem, desenvolvendo uma análise liberta de 
preconceitos e da influência de valores pessoais 22. Numa cidade dispersa e de carácter recreativo, 
os dois arquitectos encontraram o terreno ideal para estudar o simbolismo na arquitectura. Através 
desta investigação, surge em 1972 a publicação Learning from Las Vegas que apresenta uma 
aproximação à cultura popular e valorização do papel comunicativo da arquitectura. Robert Venturi 
e Denise Scott Brown, em colaboração com Steven Izenour, desenvolveram, de forma crítica, uma 
relevante reflexão sobre a importância dos símbolos, “através de uma análise provocadora da 
cidade das imagens.” 23 

Ao longo da sua carreira Robert Venturi, a par dos seus colaboradores Rauch e Scott Brown, 
continuariam a explorar temas relacionados com o contexto e simbolismo, procurando através 
dos seus projectos, uma intrínseca habilidade de comunicar com a sociedade que os envolve. 24 

22  Robert VENTURI, Denise Scott BROWN, Steven IZENOUR. Learning from Las Vegas: the forgotten symbolism of 
architectural form, 1977. 

23  “(...) into a provocative analysis of the city of images” Rafael MONEO. Theoretical Anxiety and Design Strategies in 
the work of Eight Contemporary Architects, 2004, p.76. 

24  Kersten GEERS, Jelena PANCEVAC, Andrea ZANDERIGO. The Difficult Whole: A Reference Book on the Work of 
Robert Venturi and Denise Scott Brown, 2016. 
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6. Viagem a Las Vegas.

4. Robert Venturi na Acrópole.

5. Vanna Venturi House.
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Quando Robert Venturi publica, em 1966, o seu texto crítico à arquitectura do Movimento Moderno 

ortodoxo, tenta combater a austeridade, tanto das formas do purismo como do adorno pitoresco, 

“contribuindo para uma discussão sobre complexidades e contradições da arquitecura em relação 

com o mundo.” 25 Considerava que os princípios advogados pelos arquitectos modernos ortodoxos 

excluíam as contradições inerentes ao papel da arquitectura enquanto arte, como herança do 

passado ou em relação ao contexto cultural. Segundo Venturi, “os arquitectos modernos ortodoxos 

tenderam a reconhecer a complexidade de modo insuficiente e inconsistente. Na sua tentativa 

de cortar com a tradição e começar tudo de novo, idealizaram o primitivo e o elementar em 

prejuízo do diverso e do sofisticado.” 26 Complexidade e Contradição em Arquitectura, apresenta 

assim, uma nova visão crítica que questiona o funcionamento dos princípios modernos e exalta 

uma aproximação da arquitectura às realidades do quotidiano. Venturi opõe-se aos arquitectos 

homogeneizadores que inundaram os anos 60, escrevendo contra o puritanismo moral da 

arquitectura ortodoxa moderna e contra as suas premissas de separação e exclusão de elementos 

e funções. O autor inicia o seu livro com Um Suave Manifesto, em favor de uma arquitectura 

equívoca, descrevendo claramente as suas preferências.

(...) a arquitetura é necessariamente complexa e contraditória na inclusão dos elementos 

tradicionais Vitruvianos de firmitas, utilitas e venustas. E hoje, as necessidades de programa, 

estrutura, equipamento mecânico e expressão, mesmo em contextos simples, são divergentes 

e conflituosas de maneiras anteriormente inimagináveis. A crescente dimensão e escala da 

arquitetura no planeamento urbano e regional aumentam as dificuldades. Aceito os problemas 

e exploro as incertezas. Ao abraçar as contradições e complexidades, procuro vitalidade e 

validade. 27 

25  “(...) contributed to a discussion about the complexities and contradictions of architecture in relation to the world.” 
Idem, p.15. 

26  “Orthodox Modern architects have tended to recognize complexity insufficientlyor inconsistently. In their attempt to 
break with tradition and start all over again, they idealized the primitive and elementary at the expense of the diverse and 
the sophisticated.”  Robert VENTURI, op. cit., p.16. 

27  “(...) architecture is necessarily complex and contradictory in its very inclusion of the traditional Vitruvian elements of 
commodity, firmness, and delight. And today the wants of program, structure, mechanical equipment, and expression, 
even in single buildings in simple contexts, are diverse and conflicting in ways previously unimginable. The increasing 
dimension and scale of architecture in urban and regional planning add to the difficulties. I welcome the problems and 
exploit the uncertainties. By embracing contradiction as well as complexity, I aim for vitality as well as validity.” Idem, p.16.

1.3. Crítica e Alternativa
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Os seus textos vão fazendo referência a vários exemplos da história da arquitectura, de forma a 
mostrar a sua riqueza formal e de significado. “Venturi pretende demonstrar a complexidade da 
forma arquitectónica e a sua irredutibilidade a um sistema lógico-estético.” 28 Ao longo do livro 
pode ser comprovada a admiração do arquitecto americano por Aalto, que desenvolveu uma obra 
com características de flexibilidade, respondendo com complexidade às questões relacionadas 
com a envolvente e aos requerimentos programáticos de cada projecto. Contrariamente, Mies Van 
der Rohe é alvo de críticas pela sua abordagem redutora. Venturi escreve contra a sua premissa 
“menos é mais” e a sua selectividade de conteúdo e de linguagem. 

De forma a complementar o seu pensamento, Venturi encontra nas outras artes argumentos que o 
ajudam a afirmar a sua crítica.
“Em toda a parte, excepto na arquitectura, a complexidade e contradição foram reconhecidas, 
desde da evidência de Godel de inconsistência final na matemática, à análise de T. S. Eliot da 
poesia “difícil”, à definição de Joseph Albert de qualidade paradoxal da pintura.” 29  
Um dos autores citados por Venturi é August Heckscher com a sua obra The Public Happiness. 
Este faz referência às características emergentes de uma sociedade desordenada e difícil de 
entender, na qual uma arte irónica e dramática, marcada pelo equilíbrio de elementos heterogéneos 
e discordantes, pode ter um papel crucial. 

A mudança de uma perspectiva de vida essencialmente simples e ordenada para uma perspectiva 

de vida complexa e irónica é o que um indivíduo atravessa no processo de maturidade. Algumas 

épocas encorajam esse desenvolvimento; nelas o paradoxal e o dramático olhar sobre o exterior 

dá cor ao panorama intelectual... Entre a simplicidade e a ordem nasce o racionalismo, mas o 

racionalismo revela-se inadequado em qualquer período de perturbação. O equilíbrio deve ser 

criado a partir dos opostos. Tal paz interior que o Homem adquire, deve representar a tensão 

entre contradições e incertezas... Uma sensibilidade para o paradoxal permite que coisas 

aparentemente diferentes existam lado a lado, onde a sua incongruência sugere uma espécie 

de verdade. 30  

28 “Venturi quiere demonstrar la complejidad de la forma arquitectónica y su irreductabilidad a un solo sistema 
lógico-estético.” Josep Maria MONTANER, op. cit., p.153. 

29  “Everywhere, except in architecture, complexity and contradiction have been acknowledged, from Godel’s proof of 
ultimate inconsistency in mathematics to T. S. Eliot’s analysis of “difficult” poetry and Joseph Albers’
definition of the paradoxical quality of painting.” Robert VENTURI, op. cit., p.16.

30  “The movement from a view of life as essentially simple and orderly to a view of life as complex and ironic is what every 
individual passes through in becoming mature. But certain epochs encourage this development; in them the paradoxical 
or dramatic outlook colors the whole intellectual scene... Amid simplicity and order rationalism is born, but rationalism 
proves inadequate in any period of upheaval. Then equilibrium must be created out of opposites. Such inner peace as 
men gain must represent a tension among contradictions and uncertainties... A feeling for paradox allows seemingly 
dissimilar things to exist side by side, their very incongruity suggesting a kind of truth.” Idem, p.16. 
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Venturi identifica a obra arquitectónica como uma estrutura inclusiva, capaz de harmonizar 
conteúdos contraditórios, reflectindo a complexidade da experiência real. A necessidade de 
explorar essas contradições motivou o estudo da ambiguidade, reconhecendo diferentes níveis 
de contradição entre as partes e de compromisso com o todo. O autor defende que certos 
elementos de uma obra podem assumir diversos significados ou responder a mais que uma 
função, que as contradições podem ser flexivelmente adaptadas ou abruptamente justapostas. A 
aceitação das ambiguidades, incomum no contexto da Arquitectura Moderna, enriquecem a obra 
arquitectónica reconhecendo a complexidade do contexto em que se insere e potenciando novos 
significados. Para Venturi, a simplificação deve ser procurada como método de análise e não 
como expressão formal. Pelo contrário, a complexidade torna-se inerente ao modo de expressão, 
devendo reconhecer-se e explorar-se a ambiguidade da percepção visual. A arquitectura de 
Venturi destacou-se por responder às características de um determinado local, criando uma 
interacção entre simbolismo tradicional e técnicas de construção; defendia uma solução de 
projecto que incorporava história, simbolismo e tradição, deixando-se influenciar pelos materiais 
locais, possibilitando o relacionamento com a comunidade singular do lugar.
“Venturi demonstra uma preocupação com o ambiente imediato, projectando de ‘fora para dentro’ 
como de ‘dentro para fora’. Os elementos encontrados no lugar são sempre cuidadosamente 
considerados – como a cor dos tijolos, a tipologia vernacular e os materiais de construção.” 31 São 
valorizadas práticas construtivas que manifestam uma capacidade comunicativa; uma arquitectura 
personalizada, com consideração pelo cliente e pela circunstância.

Complexidade e Contradição em Arquitectura resume uma década de trabalho e pensamento 
do autor. A estrutura do seu escrito foi projectada para elucidar sobre as diferentes formas 
de ambiguidade arquitectónica, dualidade e desordem controlada.32 Os escritos de Venturi 
permitiram uma nova oportunidade para participar de uma cultura arquitectónica madura, que 
não renunciava aos valores intelectuais, uma arquitectura que não se apresentava rigidamente 
em conformidade com as normas. Esta é a nova complexidade anunciada por Robert Venturi 
que desafiou os cânones modernos com uma afirmação pluralista das escolhas oferecidas pela 
história. Uma arquitectura que “tem uma especial obrigação perante o todo: a sua verdade deve 
estar na sua totalidade ou nas suas ligações com a totalidade. Deve incorporar a difícil unidade de 
inclusão, mais do que a fácil unidade de exclusão.” 33 

31  Kersten GEERS, Jelena PANCEVAC, Andrea ZANDERIGO, op. cit., p. 202. 

32  David BROWNLEE, David G. De LONG, Kathryn B. HIESINGER, op. cit.

33  “(...) architecture of complexity and contradiction has a special obligation toward the whole: its truth must be in its 
totality or its implications of totality. It must embody the difficult unity of inclusion rather than the easy unity of exclusion.” 
Robert VENTURI, op. cit., p.16. 
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“Assim, a arquitetura pós-moderna desenvolveu uma morfologia baseada na cidade, designada 

como ‘Contextualismo’, bem como uma linguagem mais rica, baseada em metáforas, imagens 

históricas e perspicácia.” 34

O auge deste pensamento encontrou-se nos escritos e na obra construída de Robert Venturi bem 

como na obra de Charles Moore, Aldo Rossi, Robert Stern e Michael Graves, que foram introduzindo 

novos e discordantes conceitos na arquitectura. O pós-modernismo incluiu uma pluralidade 

de abordagens que se afastavam do paternalismo e do carácter utópico do seu antecessor. 

Os arquitetos procuraram utilizar uma tecnologia actual bem como comunicar com um público 

particular. Uma perspectiva pós-moderna passou a aceitar que uma solução possa ir além de 

uma resposta puramente racional, tolerando ambiguidades que resultam do contraste e conflitos 

de diversas realidades. Um dos resultados desta interpretação foi uma retoma, quase imediata, de 

que a arquitetura do presente deve ter em conta a arquitetura do passado. O contraste da rejeição 

da premissa modernista de que o passado é obsoleto e irrelevante com as especulações teóricas 

de Venturi, despoletou o início de um movimento histórico pós-moderno. 35

“Embora a influência estilística de Venturi tenha sido de duração limitada, a base intelectual da sua 

teoria apoiou a maior parte da arquitetura progressiva das últimas quatro décadas.” 36

Além das influências do escrito de Venturi para o desenvolvimento de um pensamento pós-

moderno, várias são as referências, mais ou menos directas, alusivas ao autor, encontradas no 

pensamento e obra de outros arquitectos da mesma geração.

Como foi referido anteriormente, uma das relações de influência de Robert Venturi é a de Louis 

Kahn. A interação pessoal e profissional entre os dois arquitetos começou no final da carreira 

de Kahn e no princípio da de Venturi. O contacto entre ambos teve início na Universidade de 

Princeton, onde Kahn fez parte do júri da tese de mestrado de Venturi. Nesse momento Kahn já 

experimentava novas composições formais e organizacionais que se afastavam das tendências 

34  “Hence a Post-Modern architecture developed a city-based morphology known as contextualism, as well as a richer 
language of architecture based on metaphor, historical imagery and wit.” Charles JENCKS. op. cit., p.374.

35  Fil HEARN. Implications of Robert Venturi’s theory of architecture, 2003. 
36  “So, although in the final analysis Venturi’s stylistic in- fluence was of limited duration, the intellectual foundation of his 
theory has supported most of the progressive architecture of the last four decades.” Fil HEARN, op. cit., p.363.

1.4. Transversalidade Venturiana
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modernas, inclusive com abordagens que referenciavam o repertório de suas viagens.37  A 

tendência de Kahn para composições com formas geradas através de intersecções volumétricas foi 

considerado reflexo de seu contato com Robert Venturi. Ao autor é também atribuído o entusiasmo 

de Kahn no trabalho de sucessões de espaços e o tratamento das janelas como orifícios nas 

alvenarias.38 “As paredes perfuradas eram, claramente, influência do projecto de Venturi Pearson 

House, mas essa forma tornou-se monumental nos projectos de Kahn do Salk Institute, no Indian 

Institute of Management e no East Pakistan Capital Complex.” 39

Outra relação pouco óbvia será a de Venturi com Álvaro Siza Vieira. Formado no período conturbado 

dos anos 50, no qual se reequacionam as coordenadas de uma arquitectura moderna, também o 

arquitecto português lançará um novo olhar perante o mundo das formas. 

Em 1966, Álvaro Siza seria já um arquitecto formado com um razoável repertório de obras de 

pequena dimensão. Não fugindo à regra, também para o jovem arquitecto português estas 

duas obras teóricas [Complexidade e Contradição na Arquitectura e A Arquitectura da Cidade] 

serviriam de auxílio à consolidação de um método que permitisse uma resposta equilibrada aos 

novos desafios que a segunda metade do século XX colocaria. Para Siza, a afirmação de uma 

arquitectura que aceita os problemas e explora as incertezas da realidade e procura a riqueza 

de significado em vez de clareza de significado, representa uma abertura libertadora para o seu 

processo projectual. 40

Várias são as publicações que referenciam a possível afinidade entre os dois arquitectos. Em 1972, 

Vittorio Gregotti publica um artigo na revista Controspazio, afirmando que ambos os arquitectos 

apresentam uma linguagem narrativa como solução de projecto, ainda que as técnicas, no caso 

de Siza, sejam mais rigorosas e tradicionais.41 Bruno Marchand, em Matières 9 afirma que apesar 

das diferentes atitudes entre os dois arquitectos, é possível “descobrir as afinidades e analogias 

relacionadas tanto com questões teóricas como com o processo de concepção da realização de 

37  RODELL, Sam. The Influence of Robert Venturi on Loius Kahn, 2008. 

38  David BROWNLEE, David G. De LONG, Kathryn B. HIESINGER, op. cit. 
39  “The perforated screen walls were of course, descended from Venturi’s own Pearson house, but this form had been 
given monumental status in Kahn’s recent designs for the conference center of the Salk Institute (La Jolla, California, 1959-
65), Indian Institute of Management (Ahmedabad, 1962-74) and the East Pakistan capital complex (Dhaka, 1962-83)” 

Idem, p.34. 
40  Rita FURTADO. Complexidade e Contradição em Álvaro Siza, 2015, p.15. 

41  Vittorio GREGOTTI, Oriol. BOHIGAS “La passion d’Alvaro Siza.” L’architecture d’aujourd’hui nº185, 1976. 
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projecto.” 42 Este refere ainda que tanto Venturi como Siza partem do princípio da contaminação 
para a concepção da forma exterior do projecto, inspirando-se no contexto e nos edifícios que os 
envolvem.

Hoje em dia, levo tudo em conta, porque o que me interessa é a realidade. Nesse sentido, pode 

evocar-se a influência de Venturi. O banco de Oliveira de Azeméis, por exemplo, tem múltiplas 

relações com tudo o que o rodeia. Não se pode fazer uma classificação entre “boa” e “má” 

arquitectura; tudo o que existe é importante e não se pode excluir nada dessa realidade. A teoria 

de Venturi foi, para mim, muito importante: não devemos criar apenas ligações com a realidade, 

mas também entre espaços e materiais. Essas correspondências devem ser estabelecidas entre 

o projecto e a envolvente, e também entre diferentes partes do projecto. No interior do projecto, 

as relações tornam-se fatalmente eclécticas, híbridas, pois todas as realidades externas à obra 

devem penetrar e contaminar todo o projecto. 43

Neste sentido e tendo em conta a formação do arquitecto português pretende voltar-se a olhar 
para o passado e perceber quais os acontecimentos que fundamentaram a mudança da visão 
da arquitectura em Portugal, e o aparecer de uma nova forma de pensar as problemáticas no 
processo de projectar. Uma arquitectura que não iria manter os ideais nacionais nem tomar os 
rumos fundamentalistas da Arquitectura Moderna, mas sim proporcionar uma arquitectura de 
caminhos alternativos a certos dogmas internacionais; estabelecendo uma ligação com a memória, 
conhecimento histórico, ambiguidade e imperfeição da obra humana.

42  “Mais avec le recul critique, il est certainement plus éclairant, par-delà les altérités, de mieux déceler les affinités et les 
analogies, que ce soit par rapport à des questions théoriques ou par rapport au processus de conception et de réalisation 
du projet.” Bruno MARCHAND. “Complexités et dynamiques spatiales.” Matières 9, 2008, p.22.

43  “Aujourd’hui je tiens compte de tout, car ce qui m’intéresse c’est la réalité. Dans ce sens on peut parler de l’influence 
de Venturi. Dans la banque de Oliveira de Azemeis par exemple, il y a des rapports multiples avec tout ce qui l’entoure. 
Aucune classification n’est faite entre une “bonne” architecture et une “mauvaise” architecture. Tout ce qui existe est 
important, et on ne peut rien exclure de cette réalité. La théorie de Venturi a été pour moi très importante: il faut non 
seulement créer des rapports avec la réalité, mais aussi entre les espaces et les matériaux. Ces rapports doivent être 
établis entre le projet, les rapports deviennent fatalement éclectiques, hybrides, car toutes les réalités extérieures à 
l’oeuvre doivent le pénétrer et contaminer tout le projet.” Laurent Beaudouin, Christine Rousselot. “Entretien avec Alvaro 
Siza.” in Bruno MARCHAND, op. cit., p.22.
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7. Louis Kahn, National Assembly of Bangladesh, Dhaka.

8. Álvaro Siza, Banco Pinto & Sotto Mayor, Oliveira de Azeméis.





CAPÍTULO 2

Por um todo difícil
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Foi no decorrer dos anos 20 que o período modernista português conheceu o seu início, através 
de uma adesão aos modelos progressistas europeus por uma nova geração de arquitectos. 
Desafiados por novos programas e novos materiais de construção, esta primeira geração de 
modernistas viu os seus projectos construídos por meio de diversas obras públicas: Estação 
do Cais do Sodré (1925-1928) e o Instituto Superior Técnico (1927-1936) de Pardal Monteiro, o 
Cine-Teatro Capitólio (1925-1931) de Cristino da Silva, bem como o Pavilhão do Rádio do Instituto 
Português de Oncologia (1927-1933) de Carlos Ramos. A associação de uma arquitectura moderna 
a um regime político que se queria moderno foi desejado por alguns membros do governo. No 
entanto, “perante o carácter francamente moderno e inovador que esses edifícios ostentavam, não 
tardaram as vozes de protesto, vindas do próprio interior do regime.” 44 No final da década de 30, o 
regime de ditadura acabou por recusar tal arquitectura de influências internacionais promovendo, 
ao invés, uma arquitectura própria, baseada em valores conservadores e nacionalistas e“na 
estilização de temas construtivos e decorativos historicistas.” 45

A partir do final dos anos 40, face à arquitectura nacionalista sugerida pelo Governo, vários foram 
os protestos que começaram a surgir. Em 1948, no 1º Congresso Nacional de Arquitectura, 
destacou-se a contestação, por parte dos mais novos, contra as imposições à liberdade de 
expressão das suas ideias, a recusa da arquitectura imposta pelo Estado Novo e a procura de 
novas práticas arquitectónicas. Neste sentido, o congresso deu origem a duas reacções por parte 
dos arquitectos: a adesão à arquitectura do Movimento Moderno segundo os seus princípios 
internacionais e a procura por um caminho alternativo de carácter mais social e humanista, 
enraizado na cultura portuguesa. Arquitectos pioneiros como Nuno Teotónio Pereira, Fernando 
Távora e Keil do Amaral, sem recusar a modernidade, procuraram um caminho de encontro 
com a tradição, explorando os valores mais contextualistas da arquitectura. Período marcado 
por um novo interesse pela realidade, iniciaram-se os trabalhos para a realização do Inquérito 
à Arquitectura Regional Portuguesa. O Inquérito patrocinado pelo governo na esperança de 
encontrar uma verdadeira definição da arquitectura portuguesa, acabou por combater o mito da 
“casa portuguesa”. Com a sua publicação em 1961, concluiu-se que existiam “tantas ‘tradições’ 

44   Nuno Teotónio Pereira. “A Arquitectura de Regime, 1938-1948”, in Annette BECKER, Ana TOSTÕES, Wlifried WANG. 
Arquitectura do século XX, 1998, p.33. 

45  João Vieira Caldas. “Cinco Entremeios sobre o Ambíguo Modernista”, in Annette BECKER, Ana TOSTÕES, Wlifried 
WANG, op. cit., p.30. 
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quantas regiões” 46; os edifícios eram influenciados pelas condições naturais do meio em que 
estavam inseridos e pelos factores sociais e económicos da região. A publicação do Inquérito 
permitiu a solidificação da viragem da arquitectura portuguesa, fomentando a realidade como 
condição inerente ao projecto.
“reaprende-se a ideia de harmonia entre território, arquitectura e a vida dos habitantes, promovendo 
a relação entre as propostas de transformação e a paisagem existente.” 47

46  Nuno Portas. “A Evolução da Arquitectura Moderna em Portugal”, in Bruno ZEVI. História da arquitectura moderna, 
1973, p.736. 

47  Ana TOSTÕES. Os verdes anos na arquitectura portuguesa dos anos 50, 1997, p.158. 

9. Fernando Távora. Casa em Ofir. 

10. Nuno Teotónio Pereira. Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Águas.
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A partir da segunda metade do século XX, em Portugal, assistiu-se a um ambiente de dupla 

resistência: contra a austeridade e uniformidade apresentada pelo Movimento Moderno ortodoxo e 

contra a produção arquitectónica nacionalista e cenográfica. A essência da cultura arquitectónica 

dos anos 60, marcada pela atitude de arquitectos como Keil do Amaral, Nuno Teotónio Pereira e 

Fernando Távora, veio confirmar a recuperação da realidade como condição inerente ao projecto. 

Robert Venturi bem como os arquitectos portugueses, desenvolveram lutas paralelas contra a 

arquitectura de extremos, recuperando a necessidade de relacionamento com a cultura e com a 

circunstância.

por estranhos raciocínios estabeleceu-se (é o termo) que a nossa arquitectura “tradicional” 

era caracterizada por um determinado número de motivos decorativos cuja aplicação seria 

suficiente para produzir casas portuguesas. Surgiu daqui uma nova forma de academismo, 

entendendo-se por tal atitude de espírito aquela para a qual a Arte pode codificar-se em formas 

eternas, segundo regras fixas e imudáveis. (...) A Arquitectura não pode nem deve submeter-se 

a motivos, a pormenores mais ou menos curiosos, a bisantinices arqueológicas. Esqueceram-se 

e esquecem ainda os autores dessas “casas à portuguesa” que as formas tradicionais de toda a 

arte de edificar não representam capricho decorativo ou manifestação barroca. 48

O acordo entre a adaptação do Movimento Moderno e o novo interesse na arquitectura popular 

portuguesa permitiram a construção da identidade da arquitectura nacional, em que a contribuição 

do vernáculo e do híbrido se revelaram fundamentais num período de crítica à arquitectura 

internacional. No contexto americano, a crítica apresentava-se através da publicação de 

Complexidade e Contradição em Arquitectura, em 1966. Apesar de Venturi ter exposto uma crítica 

mais focada na rigidez e racionalismo do Estilo Internacional, também recusou as alternativas do 

adorno pitoresco uma vez que estas não reflectiam as inquietações dos novos tempos. 

“Uma arquitectura de complexidade e contradição não é, no entanto, uma arquitectura pitoresca 

ou de expressionismo abstracto. A falsa complexidade (...) representa um novo formalismo tão 

48  Fernando TÁVORA. O Problema da Casa Portuguesa, 1947, p.7. 

2.1 Complexidade e Contradição versus Simplificação ou Pitoresco
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desconexo da experiência quanto o antigo culto da simplicidade.” 49

Ao rejeitar o reducionismo e a utopia da doutrina arquitectónica moderna, Robert Venturi 
propõe uma arquitectura com ligação às artes e à realidade concreta dos povos. Num período 
profundamente pautado por uma revisão do Movimento Moderno internacional, apresentaram-se 
novas maneiras de pensar a arquitectura que retomavam o valor da Memória e do Homem, num 
processo de valorização da complexa realidade da experiência humana. Procurou-se um método 
de interpretação da realidade, abdicando de vocabulários universais e anunciando um novo 
entendimento dos valores sociais e culturais. Herdeira e consciente dos valores conquistados neste 
tempo de charneira, a arquitectura portuguesa contemporânea tem-se mostrado, maioritariamente,  
em continuidade com este pensamento, explorando temas de relação com a história, o valor da 
arquitectura vernácula e a preservação do património. Perante um olhar atento à realidade, a 
complexidade contamina a prática projectual de modo extremamente diversificado, através de 
novas relações simbólicas, novos valores e significados, da necessidade de articulações espaciais 
e do reconhecimento do contexto. 

49  “An architecture of complexity and contradiction, however, does not mean picturesqueness or subjective 
expressionism. A false complexity has recently countered the false simplicity of an earlier Modern architecture. It promotes 
an architecture of symmetrical picturesqueness — which Minoru Yamasaki calls ‘serene’ — but it represents a new 
formalism as unconnected with experience as the former cult of simplicity.” Robert VENTURI, op. cit., p.18.

11. João Pedro Flacão de Campos. Banco de Portugal, Lisboa.
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Ambiguidade e tensão estão em toda parte numa arquitetura de complexidade e contradição. 

Arquitetura é forma e substância — abstrata e concreta — e o seu significado deriva das suas 

características interiores e do seu contexto particular. Um elemento arquitetónico é percebido 

enquanto forma e estrutura, textura e material. Estas relações oscilantes, complexas e 

contraditórias são a fonte de ambiguidade e tensão características da arquitetura. 50

Na sua publicação, Robert Venturi defende uma arquitectura baseada na riqueza e ambiguidade 
da experiência moderna: uma arquitectura que “personifique a difícil unidade de inclusão em 
vez da fácil unidade de exclusão.” 51 O autor americano associa complexidade e contradição a 
duas classificações possíveis: tanto à forma e conteúdo arquitectónico, enquanto manifestação 
das dificuldades colocadas por um determinado programa ou estrutura contemporânea, como à 
diversidade de significados inerentes à forma. Características presentes em todas as artes, desde 
a pintura à literatura, Venturi defende complexidade e contradição enquanto qualidades essenciais 
para uma autêntica resposta às necessidades humanas. Assim, atendendo às necessidades dos 
novos tempos, é possível fazer uma associação dos conceitos defendidos por Robert Venturi a 
obras de arquitectura portuguesa, especificamente a intervenções contemporâneas de adaptação 
e transformação de edifícios. Aquando de um projecto de transformação, perante a preservação 
do edifício original e a sua adaptação a um novo programa museológico, novos contrastes e 
relações antagónicas invadem o projecto, despertando contradições na composição. 
“A adaptação de edifícios históricos a museus revela uma grande complexidade porque, além 
de restaurar as construções pré-existentes, é necessário responder aos múltiplos requisitos dos 
actuais programas museológicos.” 52

50  “Ambiguity and tension are everywhere in an architecture of complexity and contradiction. Architecture is form and 
substance — abstract and concrete — and its meaning derives from its interior characteristics and its particular context. 
An architectural element is perceived as form and structure, texture and material. These oscillating relationships, complex 
and contradictory, are the source of the ambiguity and tension characteristic to the medium of architecture.” Idem, p.20.

51  “It must embody the difficult unity of inclusion rather than the easy unity of exclusion.” Idem. p.16. 
52  “The adaptation of historical buildings into museums reveals a great complexity because, besides restoring the pre-
existing constructions, it is necessary to respond to the multiple requirements of today’s museological programmes.” Ana 
TOSTÕES; Helena BARRANHA. “Museums and centres of contemporary art inside historical buildings: three cases in 
Portugal”, in X International Conference on Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture, 2007, p. 33.

2.2 Ambiguidade
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Intervenções de adaptação e ampliação revelam um profundo contraste entre diversas linguagens 
arquitectónicas e materiais de construção, promovendo um diálogo fecundo entre o passado e o 
presente. O confronto entre as diferentes realidades levará a certas ambiguidades, na procura por 
uma arquitectura que promove “riqueza de significado mais que clareza de significado.” 53

Venturi afirma que, geralmente, através da conjunção “ou” seguida de um ponto de interrogação é 
possível encontrar relações ambíguas: “Villa Savoye: é uma planta quadrada ou não?” 54

Seguindo o mesmo princípio, podem ser averiguadas tais relações ambíguas na transformação e 
ampliação de palácios urbanos em museus:
Os edifícios identificam-se enquanto antigos palácios/ casas senhoriais ou museus? Existe um 
único edifício dividido ou vários unificados? Há uma continuidade ou uma ruptura de identidades?

53  “(…) richness of meaning rather than clarity of meaning.” Robert VENTURI, op. cit., p.18.

54  “The Villa Savoye: is it a square plan or not?” Idem. p.20.

12. Le Corbusier. Villa Savoye, Poissy.
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Robert Venturi retoma a sua crítica ao Movimento Moderno ortodoxo afirmando que a tradição 
do “um-ou-outro” representava o sistema predominante, fomentando uma prática exclusiva. Tal 
sistema, incapaz de se relacionar com a realidade, privilegiava a simplificação na procura de uma 
perfeição funcional do objecto arquitectónico. Assim, opondo-se a esta atitude, Venturi afirmou que 
o contraste paradoxal implícito na conjunção “contudo” pode ser associado a níveis contraditórios 
de uso e significado, procurando-se uma relação e valorização da experiência humana. O uso 
da conjunção descreve uma arquitectura contraditória a vários níveis de programa e estrutura, 
podendo ser mais ou menos ambígua. Venturi esclarece o conceito de opostos simultâneos 
através de duas obras de Le Corbusier. 
“A Shodhan House é fechada, contudo, aberta — um cubo, precisamente fechado pelos seus 
cantos, contudo, aleatoriamente aberto pelas suas superfícies. A Villa Savoye é simples por fora, 
contudo, complexa por dentro.“ 55

O autor americano defende o fenómeno “ambos” uma vez que este representa uma arquitectura 
inclusiva, que integra diversos níveis de significado, capaz de gerar ambiguidade e tensão. 
Através do fenómeno apresentado podem estar presentes, simultaneamente, “elementos que são 
bons e estranhos, grandes e pequenos, fechados e abertos, contínuos e articulados, redondos e 
quadrados, estruturais e espaciais.” 56

55  “Le Corbusier’s Shodhan House is closed yet open —  a cube, precisely closed by its corners, yet randomly opened 
on its surfaces; his Villa Savoye is simple outside yet complex inside.” Idem, p.23.

56  “It can include elements that are both good and awkward, big and little, closed and open, continuous and articulated, 
round and square, structural and spatial.” Idem, p.23. 

2.3 Níveis Contraditórios: O fenómeno “Ambos” em Arquitectura

14. Le Corbusier. Villa Savoye, Poissy.13. Le Corbusier. Shodhan House, Ahmedabad.
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No confronto entre diferentes significados culturais, fruto de uma justaposição entre programas, 
contribui-se para a criação de percepções ambíguas e, por vezes, contraditórias do espaço. O 
fenómeno “ambos” torna-se, naturalmente, o sistema dominante, reflectindo a complexidade e 
contradição de conteúdo e significado. 
Seguindo a linha de pensamento lançada por Venturi, é possível indagar sobre os casos de estudo 
seleccionados.

A planta do Museu Nacional Soares dos Reis é simétrica, contudo, assimétrica.
Ao analisar a planta do edifício, verifica-se que a simetria é dada pelo volume original do antigo 
palácio. No entanto, todo o seu conjunto revela-se assimétrico quando percepcionado juntamente 
com os edifícios anexos adicionados aquando da transformação em museu (15). 

15. Museu Nacional Soares dos Reis, Porto.
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Numa escala mais aproximada, ainda no mesmo edifício, é possível a percepção da relação entre 
continuidade e articulação. Aquando da intervenção de Fernando Távora, uma nova escada foi 
criada como forma de ligação entre os dois pátios. A escada criada entre os dois muros (16), 
funciona enquanto elemento de articulação entre o pátio inferior e superior, conferindo maior 
fluidez no percurso pelo edifício. A dualidade compositiva dada através dos pátios cria uma nova 
continuidade exterior, reforçando a unidade de todo o museu.

Venturi apresenta também o tema das direccionalidades múltiplas como um exemplo de 
arquitectura inclusiva. Retratando exemplos litúrgicos do período barroco como Sant’Andrea al 
Quirinale de Bernini ou San Carlo alle Quattro Fontane de Borromini, o autor americano reflecte 
sobre a relação presente entre espaço centralizado e espaço direccionado. 
Atendendo ao tema de espaço multidireccional, e embora se trate de um espaço com 
características muito destintas dos exemplos mencionados, o jardim do Museu Nacional Soares 
dos Reis promove a dualidade entre espaço centralizado e espaço direccionado. Ocupando um 
local central na planta do museu, é através da ligação criada entre os pátios e dos sucessivos 
vãos, agora fechados, das fachadas laterais, que se cria um espaço simultaneamente centralizado 
e direccionado que permite acentuar o eixo longitudinal sudoeste-nordeste.

16. Museu Nacional Soares dos Reis. Escada exterior.
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Como consequência da mudança de paradigma na arquitectura portuguesa decorrida ao longo 

dos anos 50 e 60, verificou-se uma gradual valorização do significado do lugar, da memória 

e da importância dos elementos pré-existentes. Neste sentido, a influência do contexto e o 

relacionamento com lugar passaram a ser temas dominantes na relação entre as propostas de 

transformação e o território existente. 

Apresentando a realidade como fio condutor do projecto, é possível perceber a relação sincrónica 

existente entre as novas formas geométricas e as antigas formas livres no novo jardim urbano 

do Centro de Memória de Vila do Conde. Através de uma valorização dos antigos caminhos de 

acesso aos campos de cultura, o jardim fez uso da livre topografia pré-existente, transformando 

os caminhos em novos acessos ao museu e à cidade. Resultante das particularidades do lugar, o 

projecto não recusa a circunstância; desenvolve uma resposta contextual promovendo múltiplos 

níveis de significado (17). 

“Estas contradições, resultantes de condições particulares do local e de orientação, suportam 

uma riqueza e tensão que faltam em muitas composições mais puras.” 57

57  “These contradictions, which resulted from particular site and orientation conditions, support a richness and tension 
lacking in many purer compositions.” Idem, p.28.

17. Centro de Memória de Vila do Conde. Jardim. 
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Tal como Venturi exemplificou com a Christ Church em Spitalfields de Hawksmoor, as relações 
entre as diferentes escalas estão associadas ao conceito de foco múltiplo. Em composições 
complexas as relações não são sempre constantes “uma vez que o observador se move através, 
ou em volta, de um edifício e, por extensão, através de uma cidade: num determinado momento, 
um significado pode ser percebido como dominante; num outro momento, um significado diferente 
parece primordial.” 58

O Centro de Arte Contemporânea Graça Morais é um exemplo da manifestação do fenómeno 
“ambos” à escala da cidade. Os novos volumes demarcam-se da construção pré-existente sem 
entrar em conflito com ela. O volume imponente de grandes dimensões (19), desenhado por 
Eduardo Souto de Moura, estabelece várias relações geométricas com os elementos da cidade. A 
aproximação ao edifício pela Rua Emídio Navarro, o volume de exposições temporárias toma como 
referência a cércea dos edifícios adjacentes, estabelecendo uma forte relação com a escala da 
circunstância. Tendo em conta o movimento do homem pelo edifício, desde a rampa até ao pátio 
(20), é perceptível uma progressiva aproximação dos novos volumes à escala da pré-existência. 
A partir das continuidades geométricas adoptadas é possível identificar o conceito venturiano de 
foco múltiplo, através da relação existente entre as diferentes escalas percepcionadas e os pontos 
de vista tomados pelo observador. 

58  “(…) as the observer moves through or around a building, and by extension through a city: at one moment one 
meaning can be perceived as dominant; at another moment a different meaning seems paramount.” Idem, p.32.
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18. Hawksmoor. Christ Church, Spitalfields.

20. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais.

19. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais.
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2.4 Níveis Contraditórios II: O elemento de dupla função

Venturi introduz o elemento de “dupla-função” relacionando-o  com o fenómeno “ambos”. Enquanto 
que o último se refere aos diferentes significados que um elemento arquitectónico pode possuir e à 
relação das partes com o todo, o primeiro relaciona-se com as particularidades de uso e estrutura 
desses elementos. Opondo-se à segregação apresentada pelos edifícios modernos ortodoxos, 
Venturi apresenta o edifício multifuncional através de duas obras de Le Corbusier: La Tourette e 
o Palácio da Justiça de Chandigarh. São edifícios complexos em programa e forma, constituídos 
por um só corpo. Em oposição, o autor dá como exemplo o Illinois Institute of Technology de Mies 
van der Rohe enquanto um complexo separado por funções através de diversos pavilhões. Neste 
sentido, criticando tal simplificação da complexidade programática de determinados edifícios, 
Venturi apresenta como exemplo máximo de dupla funcionalidade a Ponte Vecchio e o Castelo 
Chenonceau, uma vez que ambos apresentam funções complexas e diferentes escalas de 
movimento: ambos são pontes e edifícios. 
 
Numa escala mais aproximada, Venturi apresenta o conceito de compartimento multifuncional 
apoiando-se em Louis Kahn. A definição de Kahn de espaços servidos e servidores — espaços 
caracterizados não por extrema especificação mas por hierarquias de dimensão e qualidade — 
instrui o conceito venturiano de espaço multifuncional. Contestando a excessiva caracterização dos 
espaços e a especialização das funções programáticas do Movimento Moderno, Venturi defende 
a necessidade de versatilidade e flexibilidade perceptiva promovendo o espaço simultaneamente 
corredor e compartimento.59 

59  Idem. p.34.

21. Le Corbusier. Convento Sainte-Marie de La Tourette, 
França. 

22. Palácio da Justiça de Chandigarh, Índia.
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Nas obras em análise é possível encontrar uma versatilidade de espaço característica do 
compartimento multifuncional. No Centro de Arte Contemporânea Graça Morais (23) esta dualidade 
de espaço encontra-se no corpo de ligação da pré-existência ao grande volume de exposições. 
A partir de um esquema baseado em adjacências espaciais, a área de ligação entre os dois 
corpos é simultaneamente desenhada enquanto zona de exposições temporárias. Assim, análogo 
ao princípio espacial apresentado por Louis Kahn, o corpo de ligação apresenta-se enquanto 
espaço de circulação e espaço de permanência.

Semelhante fusão espacial pode ser encontrada no Centro de Memória de Vila do Conde (24). No 
espaço que corresponde a uma antiga entrada do solar encontra-se agora um pátio interior de 
distribuição entre diversas salas e os dois pisos do edifício, bem como uma zona de exposição 
temporária.
Robert Venturi reconhece que o elemento de dupla-função foi usado com pouca frequência na 
arquitectura moderna ortodoxa uma vez que esta promovia uma separação e segregação a todas 
as escalas: desde o uso dos materiais à estrutura, bem como ao programas e ao espaço do 
edifício. Contrariando a premissa de Frank Lloyd Wright que recusa o uso de um determinado 
detalhe em diferentes materiais, Venturi defende o seu uso ambíguo e contraditório. A partir 
dos múltiplos significados e funções atribuídos a um material, o conceito venturiano é explicado 
através da obra Pilgrim de Robert Rauschenberg, 1960. Na obra é perceptível a continuidade da 
superfície do quadro para a cadeira, tornando ambígua a distinção entre ambas as superfícies e 
reconhecível a contradição existente entre os vários níveis de função e de significado. 

23. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais. Exposição tem-
porária.

24. Centro de Memória de Vila do Conde. 
Pátio interior.
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25. Robert Rauschenberg. Pilgrim.

26. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais. Sala interior. 
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Os exemplos em análise não reflectem o uso ambíguo e contraditório que os materiais podem 

adquirir. Apesar do uso dos mesmos acabamentos presentes nas salas de exposição permanente 

Graça Morais (26) em diferentes elementos como rodapés, portas, portadas e tectos, todos eles 

fazem parte da mesma família de carpintarias. Escolha tomada a partir da reconstrução de 

determinados elementos destruídos, a recusa na especialização de acabamentos possibilita, no 

entanto, uma leitura de espaço que  permite um maior destaque das obras de arte.

O autor americano associa também o conceito de duplicidade espacial aos elementos 

simultaneamente estruturais e espaciais. Contestando o purismo estrutural presente na maioria 

dos edifícios modernos ortodoxos, Venturi defende, tal como na pilastra renascentistas, o 

elemento multifuncional que possa ser “fisicamente estrutural, ou não, simbolicamente estrutural 

por associação, e composicionalmente ornamental, promovendo ritmo e complexidade.” 60

Assim, analogamente ao exemplo dado por Venturi da Capela Frèsnes, o pilar presente na sala 

de exposições temporárias do Museu Nacional Soares dos Reis (27), desenhado por Fernando 

Távora, integra o sistema estrutural do edifício e realça a sua composição espacial, acentuando a 

centralidade do espaço e ainda a simetria da composição de todo o edifício. 

60  “It can be at the same time physically structural or not, symbolically structural through association, and compositionally 
ornamental by promoting rhythm and also complexity (…)” Idem, p.35. 

27. Museu Nacional Soares dos Reis. Sala 
de exposição temporária.

28. Mansart. Capela, Frèsnes.
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“O elemento de dupla-função pode ser um detalhe.” 61 Venturi apresenta diversos exemplos da 
arquitectura Maneirista e da arquitectura Barroca em que certos pormenores se transformam e 
adoptam, simultaneamente, outras funções ou que acentuam a expressividade do conjunto. 
No novo edifício de exposições temporárias do Centro de Memória de Vila do Conde é perceptível 
a existência de tal conceito venturiano. A continuidade do rodapé dá origem a um pequeno nicho, 
que além de se tornar num fugaz local de permanência, enquadra a paisagem exterior como de 
um quadro se tratasse (30).

O conceito de dupla-função poderá também corresponder à relação entre antigo e novo 
significado. Denominado de elemento vestígio, caracteriza-se por apresentar um duplo significado, 
desenvolvido a partir da alteração da função do edifício, estrutura ou contexto. Fomentando a 
relação entre o passado e o presente, vários são os exemplos descritos, desde palácios que se 
transformam em museus ou embaixadas, a ruas com novos usos e escalas. Assim, promovendo 
uma transformação de programas, Venturi encontra no elemento vestígio a possibilidade de 
preservar a memória do antigo lugar e de, simultaneamente, atribuir um novo significado funcional 
ao edifício. 
Enquanto antigos palácios transformados e ampliados em museus, os casos de estudo 
apresentam-se enquanto exemplos máximos da dupla-funcionalidade vestigial, perspectivando 
uma relação entre contemporaneidade e tradição. 

61  “The double-functioning element can be a detail.” Idem, p.38.
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29. Borromlnl. S. Marla dei Sette Dolori, Roma. 30. Centro de Memória de Vila do Conde, Sala de exposição 
temporária.
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Sistemas, leis e ordem são o foco principal do sexto capítulo de Complexidade e Contradição em 
Arquitectura. O autor inicia a sua argumentação afirmando que uma ordem válida será capaz de 
aceitar as contradições inerentes a uma realidade complexa, aceitando-as ou impondo-as.
Ao afirmar  que “não existem leis fixas na arquitetura” 62, Venturi explica que cabe aos arquitetos 
decidir qual a melhor opção para um determinado projecto. 

Criticando a atitude de excessivo controlo dos arquitectos modernos ortodoxos e contrariando o 
ponto de vista de Mies Van der Rohe que defende a necessidade de “criação de ordem a partir 
da desesperada confusão dos nossos tempos” 63, Venturi enfatiza a complexidade e contradição 
que se desenvolve a partir do programa capaz de reflectir as incertezas da circunstância. Partindo 
de uma valorização tanto da regra como da excepção, é o contraste entre estes dois aspectos 
complementares que possibilita e aumenta os níveis de significados em arquitectura. A Villa Savoye 
de Le Corbusier, por exemplo, desenhada a partir de uma regra compositiva consistente soube 
aceitar as incongruências por meio da excepção. No Centro Cultural de Wolfsburg, Alvar Aalto, 
contrariamente a Le Corbusier, parece criar uma ordem a partir das inconsistências compositivas.

Venturi refere que a convenção pode ser outra manifestação de ordem. Segundo o autor, 
a convenção deve ser utilizada mas apenas de uma forma não convencional, questionando a  
pertinência dos elementos e métodos convencionais, banais e vulgares. O problema da convenção 
poderá ser colocado a vários níveis. Quanto aos métodos e materiais construtivos, a selecção 
dependerá do problema apresentado, podendo fazer-se o recurso tanto das técnicas comuns 
bem como dos processos industrializados. Será o justo contraste entre o uso do tradicional com 
novos recursos tecnológicos que contribuirá para a caracterização de conjunto.

O projecto de Souto de Moura para o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais materializa o 
contraste do uso de diferentes materiais de construção e processos construtivos. A intervenção 
no antigo solar permitiu explorar a plasticidade da madeira no redesenho dos tectos outrora 
perdidos. Também o uso do granito na zona do bengaleiro e do bar permitiu a alusão ao carácter 
nobre da antiga habitação. Contrariamente, o recurso aos novos processos construtivos torna-se 

62  “There are no fixed rules in architecture” Idem, p.41.

63  “create order out of the desperate confusion of our time” Idem, p.41.

2.5 A apropriação e os limites da ordem: O elemento convencional
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evidente no volume de exposições temporárias. O uso de uma estrutura metálica treliçada (31) 
permitiu a construção do grande e parcialmente suspenso volume de exposições acentuando a 
descontinuidade estilística com a pré-existência. 

O uso não convencional de elementos convencionais é também visível nos elementos eléctricos 
colocados no antigo solar. Elementos necessários à nova função de museu, tanto o sistema de 
aquecimento como o de iluminação (32) destacam-se, formalmente, do seu contexto. Exaltando 
o seu carácter industrial, Eduardo Souto de Moura assume-os enquanto objectos distintos, 
atribuindo-lhes um significado ambíguo.

32. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais. Equimamento eléctrico.

31.Centro de Arte Contemporânea Graça Morais. Sistema 
construtivo.
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As contradições inerentes ao projecto podem manifestar-se de duas formas opostas. Através 
de duas villas do século XVIII, Venturi dá a conhecer os conceitos de contradição adaptada e 
contradição justaposta. Na Villa Pignatelli as cornijas adaptam-se e transformam-se nas molduras 
das janelas superiores. No espectro oposto, a Villa Palomba reflecte, na sequência de imposições 
interiores, a contradição justaposta, através da sobreposição das duas janelas centrais superiores 
às molduras em baixo relevo. No primeiro caso, a contradição é adaptada mostrando uma atitude 
tolerante e flexível que possibilita o improviso em relação às inevitabilidades do programa. No 
segundo, há uma violenta imposição dos elementos que evidenciam uma relação intransigente e 
contraditória com o todo.
Através da citação de Louis Kahn — “é o objectivo do projecto adaptar-se ao circunstancial” 64 
— Venturi ilustra o conceito de distorção circunstancial que propõe a adaptação do projecto às 
características do contexto através da distorção.  

Em projectos de transformação de uso e ampliação existirão, naturalmente, vários elementos 
que se adaptam à situação pré-existente, apresentando um carácter flexível perante o contexto. 
O Centro de Memória de Vila do Conde pode ser apresentado como um exemplo de distorção 
circunstancial (35). Neste caso é perceptível a adaptação do novo volume à natureza diagonal 
do muro pré-existente, no alçado norte. Reagindo à sua existência, o muro é interrompido para 
desenhar uma entrada secundária para a zona de arquivo e de depósitos. Como que coroando 
o muro, também novas janelas de pequena dimensão foram criadas para permitir a iluminação 
natural da zona de serviços. Contrariamente, o alçado sul desenha-se livremente face à abertura 
para o jardim.

64 “it is the role of design to adjust to the circumstantial” Idem, p.45.

2.6 Contradição Adaptada

33. Villa Pignatelli, S. Giorgio a Cremano. 34. Villa Palimba, Torre del Greco.
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O uso excepcional de certos elementos no projecto é também um reflexo da contradição 
adaptada. Venturi refere a localização excepcional de vãos como um processo de alteração 
da ordem dominante. Neste sentido, a fachada mostrará o desacordo entre a lógica exterior 
e necessidade interior, aceitando e evidenciando as complexidades do programa. Através 
do alçado do Mount Vernon em Fairfax County é realçada a quebra de simetria do alçado e 
evidenciada a sua irregularidade como consequência das sucessivas renovações interiores. A 
contradição procedente da disposição de vãos num alçado é defendida por Venturi na qual o 
“acordo subtil entre ordem e circunstância, exterior e interior, funções privadas e públicas, produz 
ritmos ambíguos e tensões vibrantes na fachada.” 65

O alçado norte do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais será exemplo da contradição 
inerente à localização de vãos. Proveniente não da necessidade do programa mas da retoma 
da forma original do antigo solar, Eduardo Souto de Moura desenhou uma nova janela fechada 
(36). Através de uma identificação das características originais do edifício, o antigo anexo lateral 
bem como o respectivo acesso — provenientes do uso do edifício enquanto Banco de Portugal 
— foram demolidos. Assim, a nova janela fechada simboliza a passagem do tempo pelo edifício 
e dos diferentes usos que este possuiu. No piso inferior, como consequência da necessidade 
interior da nova função, foram redesenhados os três vãos, agora contíguos, para permitirem 
o acesso da cafetaria ao pátio. A linguagem não mimética que este apresenta permite que se 
assuma enquanto novo elemento contemporâneo, em tudo distinto do pré-existente.

65  “Here the subtle compromise between order and circumstance, outside and inside, and private and public functions, 
produced ambiguous rhythms and vibrant tensions in the façade.” Idem, p.48.

35. Centro Memória de Vila do Conde.
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Atendendo ainda ao conceito de contradição adaptada, Robert Venturi apresenta a dicotomia 
entre linhas ortogonais e linhas enviesadas. Combatendo o uso da rígida forma rectangular pelos 
arquitectos do movimento moderno ortodoxo, o autor americano defende o uso da diagonal 
enquanto expressão de determinadas condições excepcionais. Para Venturi, Le Corbusier, Alvar 
Aalto e Louis Kahn foram os arquitectos que melhor conseguiram um certo equilíbrio e tensão entre 
a expressão rectilínea e oblíqua. O primeiro justapõe a diagonal excepcional como é exemplo a 
rampa da Villa Savoye, os dois últimos arquitectos adaptam a ordem à circunstancia excepcional, 
como se verifica no edifício de apartamentos em Bremen de Aalto e no projecto para a casa 
Goldenberg de Kahn. Apresentando o espectro oposto, Venturi critica as atitudes de Mies van der 
Rohe e de Frank Lloyd Wright. Usando exclusivamente o sistema ortogonal, Mies van der Rohe 
recusa totalmente a diagonal em detrimento da expressão rectilínea dos seus edifícios. Frank 
Lloyd Wright é criticado pela sua insistência na continuidade horizontal, suprimindo o uso da linha 
obliqua a todo o custo como é evidente na Falling Water. O arquitecto também é criticado quando 
faz uso da linha diagonal. Tendo como exemplo o Museu Guggenheim, o cariz diagonal presente 
na rampa deixa de ser excepcional tornando-se no sistema dominante: “a excepção torna-se a 
regra.” 66

No que concerne o uso da diagonal enquanto excepção, o Centro de Arte Contemporânea Graça 
Morais apresenta-se em maior concordância com as atitudes de Aalto e de Kahn. O volume de 
exposições temporárias, de formas aparentemente puras, desenvolve-se segundo um gradual 
movimento de rotação (37, 38). Com uma geometria paralela ao do edifício pré-existente, o alçado 
sul apresenta-se em concordância com o sistema ortogonal presente no antigo solar, enquanto 
que o alçado norte e oeste contrariam, excepcionalmente, a regra dominante. A linha diagonal é 
usada enquanto representação das incongruências da realidade adaptando o edifício aos ângulos 
da envolvente.

66  “The exception becomes the rule.” Idem, p.52.

36. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais. 
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37. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais. Planta piso 0.

38. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais. Planta piso 1. N
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2.7 Contradição Justaposta

O conceito de contradição justaposta, contrariamente à contradição adaptada, baseia-se 
na justaposição de contrastes. As inevitáveis contradições inerentes à realidade passam a 
manifestar-se de forma mais abrupta através de elementos discordantes em relação ao conjunto. 
As relações contraditórias podem revelar-se em ritmos e direcções discordantes, adjacências e 
sobreposição de vários elementos. Venturi prossegue o seu argumento apresentando o Millowner’s 
Building de Le Corbusier como exemplo deste conceito. Aproximando o edifício pelo lado sul, é 
possível verificar a ruptura do ritmo da fachada constituída pelos brise-soleil. É a rampa e a escada 
de acesso que quebram a composição do alçado, criando, através das suas linhas diagonais, 
uma justaposição violenta com a predominante composição ortogonal. O contraste presente 
entre as linhas perpendiculares e as diagonais proporciona ainda uma contradição de direcções, 
enriquecendo a experiência visual à medida que nos aproximamos do edifício.   
Venturi apresenta alguns exemplos que ilustram o conceito de contradição justaposta como 
consequência de repetidas renovações nos edifícios, reflectindo a acção de vários arquitectos 
perante os desafios despertados pelos diferentes programas. Tal como se evidencia no Palazzo 
del Popolo em Ascoli Piceno os alçados expressam “ritmos discordantes e reflectem as dualidades 
contraditórias das escalas pública e privada, ordenada e circunstancial.” 67

67  “produce broken rhythms and reflect the contradictory dualities of public and private, ordered and circumstantial 
scales.” Idem, p.57.  

39. Le Corbusier. Millowners’Building, Ahmedabad. 40. Palazzo del Popolo, Ascoli Piceno.
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No Centro de Memória de Vila do Conde é notório o uso do processo de justaposição. A escada 
exterior em aço-corten (41), desenhada para dar uma maior continuidade ao percurso museológico, 
justapõe-se ao antigo solar de modo profundamente contrastante. A sua composição híbrida, 
de linhas diagonais, quebra o desenho do alçado oeste acentuando a contradição entre o novo 
elemento e o edifício. De carácter assumidamente contemporânea a forma abrupta como esta se 
justapõe ao antigo volume despoleta um momento de grande tensão e ambiguidade. Também 
neste caso é perceptível o conceito de justaposição como consequência da transformação e 
adaptação do solar a museu.
Além das adjacências, a multiplicidade de direcções contrastantes também contribuem para uma 
composição inclusiva. Através da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, Venturi apresenta o 
conceito de direcções justapostas. Neste caso, as diversas paredes e colunas criam direcções 
contraditórias intensificando o carácter rítmico do espaço. Numa escala mais aproximada, a 
cadeira do Palácio Real de Caserta ilustra, similarmente, o abrupto contraste entre ritmos rectilíneos 
e curvilíneos, exprimindo uma pluralidade direcional num só elemento. 
Através  das diversas direcções — ortogonais, diagonais e circulares — enfatiza-se a natureza 
dinâmica do espaço, proporcionando uma leitura ambígua do todo. Na zona da loja do Museu 
Nacional Soares dos Reis (44), é perceptível o conceito venturiano da justaposição de direcções. 
A verticalidade dos imponentes pilares contrasta com a direcção transversal e longitudinal das 
arcadas. O ritmo do espaço é ainda intensificado pelas diagonais das diversas abóbadas de 
arestas que cobrem o espaço. O contraste direcional existente reforça o cáracter contraditório da 
zona da loja promovendo o movimento multidirecional do utilizador pelo espaço. 

41. Centro Memória de Vila do Conde. 
Escada exterior.
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O conceito designado por Venuri de superadjacência suporta o princípio de contradição 
justaposta, proporcionando o contraste entre diferentes elementos próximos. O conceito reflecte 
o abrupto posicionamento de determinados elementos criando tensão e ambiguidade em toda a 
composição. Tal como ilustrado no Insolvent Debtors’ Court em Londres, a adjacência do arco 
interior cria um momento contraditório perante as janelas do plano anterior.

Como resultado de adaptações funcionais, no Centro de Memória de Vila do Conde, é possível 
identificar a noção apresentada. A adjacência da nova escada interior de madeira rompe 
violentamente o pequeno espaço de distribuição proporcionando um novo ritmo na deslocação 
do visitante (45). Além da forte imposição da diagonal contrastar com a verticalidade dos planos 
das paredes, é sobretudo o contraste próximo entre o plano de vidro e o carácter massivo do 
acesso que cria maior tensão no espaço. O desenho conflituoso deste elemento resulta numa 
adjacência contraditória que interrompe a leitura total do espaço, reforçando a importância do 
acesso na composição. 
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42 Empire-style, Palazzo Reale, 
Caserta.

43. Soane. Insolvent Debtor’s Court, 
Londres. 

44. Museu Nacional Soares dos Reis. Loja. 45. Centro de Memória de Vila do Conde. Escada interior.
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2.8 Interior e Exterior

“O contraste entre o interior e o exterior pode ser uma grande manifestação de contradição em 
arquitetura.” 68 
A dicotomia entre o interior e o exterior caracteriza a relação que o edifício pode tomar com o 
espaço em que se insere. Venturi refere o conceito de flowing space como um dos maiores 
contributos da arquitectura moderna ortodoxa. Através da dissolução dos limites entre interior e 
exterior proporciona-se uma maior continuidade física e visual do espaço, enfatizando a unidade 
da composição. Venturi apresenta Frank Lloyd Wright como um dos arquitectos modernos a ter 
em conta a relação que o edifício pode estabelecer com o exterior. A sua atitude permite-lhe fazer 
a desconstrução da forma pura do edifício, como é visível nas Praire Houses, considerando as 
contradições entre interior e exterior. Apesar deste reconhecimento, Venturi critica, ainda assim, 
a valorização do interior por parte do arquitecto em detrimento do exterior, visível nas contínuas 
fachadas, sem qualquer abertura, do Edifício de Administração Johnson Wax. 
A mudança de atitude dos arquitectos portugueses a partir dos anos 60 potenciou as relações 
que o projecto passaria a estabelecer com a circunstância. Através de um melhor entendimento e 
valorização do local e da paisagem, o projecto passou a explorar os valores mais contextualizados 
da arquitectura portuguesa; desenvolveram-se relações mais dinâmicas entre interior e exterior, 
abertura e encerramento, luz e penumbra.

Venturi debate o binómio interior/exterior explorando o edifício relativamente à sua relação 
mediadora entre os dois espaços, abordando o tema do invólucro. Neste sentido, o alçado do 
edifício tal como a planta devem abraçar as contradições entre espaço interno e externo, público 
e privado. A janela será um dos elementos mais explícitos capaz de evidenciar a forma como 
o interior e o exterior se poderão relacionar, estando o seu desenho dependente da posição 
que esta ocupa no edifício e da consequente posição que o edifício ocupa no contexto que o 
envolve. Adequando o espaço às novas funções, o invólucro poderá também sofrer adaptações, 
dependendo da forma como se procura iluminar o espaço e da relação física e visual pretendida 
com o exterior. 

68  “Contrast between the inside and the outside can be a major manifestation of contradiction in architecture.” Idem, p.70.
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Quanto aos edifícios em análise, tendo em conta que se tratam de edifícios pré-existentes de 
habitação nobre, evidencia-se o recurso à janela como o mais importante elemento mediador entre 
interior e exterior. Neste sentido, e aquando da adaptação para museu, são geralmente criadas 
soluções que permitam a obstrução da luz natural para a zona de exposição. O Centro de Arte 
Contemporânea Graça Morais e o Centro de Memória de Vila do Conde são exemplos destas 
adaptações mínimas (47). Os vão dos edifícios são preservados, mantendo o carácter original do 
edifício, e são colocados sistemas secundários que permitem que a luz natural seja filtrada.
Quanto aos novos volumes adicionados, a abertura de vãos é escassa. Estes são abertos como 
excepções às impenetráveis paredes dos alçados permitindo uma valorização do exterior a partir 
do interior. No caso do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, o único vão aberto no novo 
volume de exposições temporárias estabelece, intencionalmente, uma relação com o alçado do 
antigo solar, permitindo uma valorização do edifício pré-existente (48).

47. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais. 48. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais.

46. Museu Nacional Soares dos Reis.
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No Museu Nacional Soares dos Reis foi adaptada uma solução de cariz mais permanente (46). 
O encerramento dos vãos dos espaços correspondentes à antiga zona fabril tornou-se numa 
opção que pondera não só as necessidades museológicas interiores como mantém, apesar da 
transformação, o carácter da fachada através das cantarias das aberturas pré-existentes. O único 
contacto com o exterior localiza-se a meio deste corpo, onde é criada uma ligação física e visual 
com o centro jardim. A abertura existente enquadra o jardim como um quadro que faz parte da 
exposição, permitindo ainda ao visitante a perceção da sua localização no edifício. 

Um dos conceitos que Venturi explora, além da relação entre interior e exterior do edifício com 
a sua envolvente, é a relação de espaços dentro de espaços. Tal como é visível no Templo de 
Horus, no Egipto, ou na Igreja de S. Maria dell’ Assunzione, de Bernini, espaços são criados no 
interior de um espaço. Estes podem ou não ser semelhantes em forma, podem criar espaços 
abertos ou fechados, de maiores ou menores dimensões, proporcionando uma relação ambígua 
do todo. “Os contornos exteriores realçam os espaços fechados interiores, fazendo-os parecer 
protegidos e misteriosos”69 
A zona de cafetaria do Museu Nacional Sares dos Reis manifesta esta noção de espaços dentro de 
espaços (50). Através das arcadas e das janelas interiores proporciona-se a criação de três zonas 
distintas no interior do limite rectangular da sala. A zona de entrada, a de café e a de distribuição 
conformam espaços independentes e, simultaneamente, interdependentes. Apresentam-se como 
espaços fechados, de geometrias análogas e de diferentes dimensões adequadas à respectiva 
função. O confinamento de geometrias permite uma forte relação visual dos diversos espaços 
contendo complexas e ambíguas relações espaciais no interior de um perímetro rígido.

69  “The outer linings enhance the enclosed inner spaces by making them seem protected and mysterious.” Idem, p.74.

49. Bernini. S. Maria dell’ Assunzione. 50. Museu Nacional Soares dos Reis. Cafetaria.
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53. Philip Johnson. Sinagoga de Israel, Nova 
Iorque.

52. Aalto. Igreja de Vuoksenniska.

51. Igreja de Santa Chiara, Bra.
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Venturi refere-se ainda aos espaços dentro de espaços como forma de tratamento da luz 
proveniente do exterior, produzindo “efeitos surpreendentes de luz e um espaço mais complexo.”70 
A Igreja de Santa Chiara em Bra, Itália, ou a Igreja de Vuoksenniska, de Alvar Aalto, são exemplos 
onde o espaço residual criado permite a entrada e manipulação da luz natural. O espaço residual 
criado pelo uso do tecto falso é uma das formas de mediação da relação entre interior e exterior. 
Venturi aponta Philip Johnson como um dos arquitectos modernos que melhor enfatizou o uso de 
“compartimentos múltiplos” 71 tanto em planta como em corte. A Guest House em New Canaan e 
a Sinagoga de Israel em Nova Iorque, de Philip Johnson, reflectem o uso destes planos interiores. 
O uso do tecto falso permite a criação de inesperados efeitos de luz e manipulação de espaço 
apesar da sua relação totalmente independente com exterior. Venturi argumenta que o uso destes 
planos interiores foram negligenciados pela generalidade dos arquitectos do Movimento Moderno 
ortodoxo por se tratarem de planos adicionais que alteram a relação entre interior e invólucro do 
edifício, que modificam luz e alteram a composição interior.  
Planos interiores como o tecto falso são usados com grande frequência em programas como 
museus. A necessidade de luz natural filtrada e indirecta faz que estes se tornem numa solução 
corrente, possibilitando a modelação simultânea do volume interior. Além disso, a necessidade de 
resposta aos requisitos técnicos impostos pelo programa faz que tais planos interiores permitam, 
muitas vezes, “esconder” os sistemas de ventilação ou outros equipamentos técnicos. O uso 
do tecto falso manifesta-se tanto no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais (54), como 
no Museu Nacional Soares dos Reis (55), como no Centro de Memória de Vila do Conde (56). 
Libertando os planos das paredes para a exposição de arte, são os tectos falsos que permitem a 
entrada de luz exterior para o espaço. 

Venturi explora ainda a dualidade interior e exterior à escala urbana, ao analisar a relação que o 
edifício pode criar com o espaço público. Consequência das contradições entre interior e exterior, 
público e privado, os alçados caracterizam a relação que o edifício pode ter com a circunstância. 
O desenho do edifício de apartamentos em Bremen, de Aalto, evidencia a relação que este 
estabelece com o contexto em que se insere. Adaptando a geometria do edifício, Aalto deixou-se 
influenciar pelas características do local orientando e modelando o alçado principal a sul para 
que os apartamentos tirassem proveito da luz natural e da vista. No espectro oposto, o edifício de 
administração Johnson Wax, de Frank Lloyd Wright, apresenta uma atitude de indiferença perante 
o seu contexto, “dominando e excluindo-o.”72

70  “surprising effects of light and a more complex space” Idem, p.77.

71  “multiple enclosure” Idem, p.77.

72  “the Johnson Wax Building perhaps makes a negative gesture towards its urban environment by dominating and 
excluding it.” Idem, p.82.
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54. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais.

55. Museu Nacional Soares dos 
Reis.

56. Centro de Memória de Vila do Conde.
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O autor americano afirma que são as relações contraditórias entre necessidades espaciais 
interiores e exteriores que levam ao contraste compositivo dos diversos alçados, influenciando 
a tridimensionalidade da fachada. Através do diagrama apresentado por Venturi é possível 
perceber as diferentes relações que as fachadas podem estabelecer com o espaço exterior como 
resultado dos jogos de ortogonalidades, concavidades e convexidades criados pela composição. 
Contrariamente à generalidade dos edifícios do Movimento Moderno ortodoxo, o edifício Baker 
House Dormitory, de Aalto, apresenta um grande contraste no desenho das fachadas como 
consequência de “forças exteriores e interiores de uso, de espaço e estrutura.”73

Seguindo este princípio, o novo volume do Centro de Memória de Vila do Conde deixa-se influenciar 
pelas necessidades espaciais exteriores (59). Reconhecendo as características do novo jardim 
urbano, que pretende reforçar a ligação entre a zona baixa e a zona nascente da cidade, a frente 
do volume possibilita a criação de reentrâncias que formam espaços exteriores mais dinâmicos, 
tanto de passagem como de permanência. Desenhado a partir das necessidades não só interiores 
mas também exteriores, o diálogo que o edifício estabelece com a sua circunstância permite que 
se torne parte integrante da composição urbana. 

73  “exterior as well as interior forces of use and space and structure vary font and back.” Idem, p.86.
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57. Aalto. Baker House Dormitory.

58. Venturi. Diagrama. 59. Centro de Memória de Vila do Conde.
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2.9 Por um todo difícil

No último capítulo abordado por Robert Venturi é enfatizada a capacidade de um determinado 
edifício ou zona urbana, complexo e contraditório, proporcionar uma certa tensão capaz de 
desenvolver múltiplos níveis de significado, promovendo a unidade do conjunto. Tendo como 
base o conceito gestaltiano do todo e das partes74, Venturi realça a busca de unidade através do 
princípio da inclusão, capaz de expressar as complexidades e contradições inerentes à realidade. 
Na procura da totalidade, são as relações estabelecidas entre os diversos elementos, bem com a 
posição, número e características de cada parte, que influenciam e caracterizam o todo. Quanto 
ao número de partes, a unidade, a extrema multiplicidade e trindade são apontadas como as 
composições que, de forma mais imediata, deixam revelar o conjunto. No espectro oposto, Venturi 
apresenta as composições compostas por um número “difícil” de partes como a dualidade e a 
média multiplicidade, sendo estes conjuntos de leitura mais difícil. Segundo o autor americano, a 
dualidade foi recusada pelos arquitectos modernos. A tendência para a distorção do programa 
e da composição como forma de evitar a bipartição contrasta com a tradição de aceitação de 
dualidades presentes na pintura e na arquitectura Gótica, Renascentista e Maneirista. Venturi 
apresenta o Farmers’ and Merchants’ Union Bank, de Louis Sullivan, como excepção; uma obra 
que aceita a bipartição e resolve a problemática da unidade dentro da dualidade. 

74  De acordo com a psicologia de Gestalt, em termos de percepção, o todo é o resultado de, e ainda mais que, a soma 
das partes.

60. Sullivan. Farmers’ and Merchants’ Union 
Bank.
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Em relação às intervenções contemporâneas de transformação e ampliação de edifícios 
pré-existentes, o número de partes da composição será definido tendo em conta a constituição do 
edifício e os requisitos do novo programa. A ausência de pressupostos formais e a não recusa, à 
priori, de qualquer número de partes possibilitará o desenho de uma composição de acordo com 
as necessidades, baseada em princípios de índole programática e simbólica. Quanto às obras em 
análise, é perceptível o uso da trindade e da extrema multiplicidade. O Centro de Memória de Vila do 
Conde (61) é constituído por três corpos correspondentes ao antigo solar, ao volume de depósitos 
e arquivo, e ao de exposições temporárias, junto ao jardim. Analogamente, o Centro de Arte 
Contemporânea Graça Morais (62) é formado por três volumes. Ao antigo solar foram adicionados 
o grande volume de exposições temporárias e o um volume de ligação entre estes, que alberga 
pequenas exposição temporárias e os serviços administrativos. No Museu Nacional Soares dos 
Reis é visível o uso da extrema multiplicidade (63). Além dos corpos correspondentes ao antigo 
palácio, instalações fabris e estufa, o conjunto é composto pelos edifícios anexos adicionados 
aquando da transformação em museu, a este e a oeste, pela galeria de escultura Soares dos Reis 
e pelo novo volume de exposição permanente de lapidária, a norte da composição.

62. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais. 63. Museu Nacional Soares dos Reis.

61. Centro de Memória de Vila do Conde.
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Segundo a psicologia de Gestalt, a natureza das partes interfere na percepção do conjunto: uma 
parte pode ser mais ou menos fragmentária, estar mais ou menos articulada e ser mais ou menos 
acentuada no todo. O método de inflexão apresentado por Venturi determina a forma como a 
natureza das partes é explorada no todo. Neste sentido, a percepção completa das partes está 
dependente de algo exterior com a qual estabelecem uma relação permitindo assim a leitura do 
conjunto.

Mais que a inflexão de determinados elementos do objecto arquitectónico, que nos casos 
analisados não serão tão evidentes, interessa analisar a inflexão à escala da cidade e do contexto 
no qual se situam os edifícios. “Na escala da cidade, a inflexão pode vir da posição de elementos 
que, por si mesmos, não são inflectidos.” 75

Venturi apresenta a Piazza del Popolo, em Roma, onde cada igreja constitui um fragmento de 
um todo maior. Como um fragmento de um todo maior, este tipo de edifício relaciona-se com o 
planeamento urbano como meio de reforçar a unidade do todo complexo. Uma arquitetura que 
pode simultaneamente reconhecer níveis contraditórios deve ser capaz de admitir o paradoxo do 
todo fragmentado: o edifício que é um todo a um nível e um fragmento de um grande todo a outro. 

75  “At the scale of the town, inflection can come from the position of elements which are in themselves uninflected.” Idem, 
p.92.

64. Piazza del Popolo, Roma.
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Analogamente, no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, o desenho dos volumes 
adicionados estabelece relações com o contexto envolvente. As relações geométricas do novo 
volume de exposições temporárias com a cércea dos edifícios adjacentes revelam o carácter 
inclusivo do conjunto. Neste caso, a percepção de unidade refere-se não só aos objectos 
arquitectónicos que compõem o edifício como também à relação de todo o conjunto perante a sua 
envolvente urbana. A composição desenha-se enquanto fragmento de um todo maior — através 
das relações estabelecidas como o contexto — e como um todo autónomo, perante a linguagem 
descontínua que apresenta com a envolvente.

Venturi afirma que o método da inflexão pode estar presente em várias escalas, desde da cidade ao 
detalhe do edifício. Abordando a continuidade expressiva e a descontinuidade estrutural, princípio 
negligenciado pelos arquitectos modernos, o autor americano oferece como exemplo as pernas 
cabriole da mobília rococó. Neste caso, apesar da junta, a continuidade expressiva é conseguida 
através da ininterrupção da sua forma e ornamento, contrastando a relação contraditória estrutural 
e material entre as pernas e a estrutura do assento. No que diz respeito a este conceito, ainda no 
Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, é possível identificar a relação estabelecida entre 
pormenor e estrutura (66). A nova escada de acesso ao piso superior do edifício pré-existente 
evidencia a descontinuidade estrutural em relação ao edifício. Tratando-se de um novo elemento, 
Eduardo Souto de Moura optou por revelar o seu carácter autónomo desenhando-a solta das 
paredes que a confinam. No entanto, optando pelo mesmo material de pavimento das salas de 
exposição, a continuidade expressiva é garantida; atitude que reflecte o desejo de unidade de 
todo o edifício perante a intervenção.  
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65. Pernas Cabriole.

66. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais.
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Para Venturi, além da inflexão, existem outras aproximações que revelam uma arquitectura 
complexa. A dominante aglutinante explora a relação de hierarquia entre as diversas partes que 
formam o todo. Este método pode manifestar-se através de um elemento dominante ou através de 
uma padrão consistente. A dominante aglutinante, enquanto elemento particular que consolida a 
unidade do conjunto é também apresentada por Venturi como forma capaz de resolver dualidades. 
A Igreja de S. Antonio e S. Brigidá, em Calvi dell’Umbria,  e a Igreja de S. Maria della Spina, em Pisa, 
são apresentadas como exemplo do uso deste método. Nestes casos, a dualidade apresentada 
na composição das fachadas é resolvida pelo terceiro elemento ornamental que complementa o 
conjunto. 

Nos vários casos em análise, percebemos a existência de um elemento que aglutina que confere 
unidade ao conjunto. Sendo este um elemento pré-existente ou não, a zona verde, presente 
nos três museus, contribui para a leitura unificada dos volumes pré-existentes e dos volumes 
adicionados. Possibilitando diversas relações visuais, intensificando a dicotomia entre interior e 
exterior, explorando a relação entre o edifício e cidade e ainda entre jardim e obra de arte, o 
elemento verde contribui para o diálogo entre passado e presente; um elemento que, para além 
de reforçar a unidade de todo o complexo, contribui para um percurso museológico mais dinâmico 
e integrado (69,70,71). 

“e talvez seja da paisagem quotidiana, vulgar e menosprezada, que se possa extrair a ordem 
complexa e contraditória que é válida e vital para a nossa arquitectura como um todo urbanístico.”76

76  “And it is perhaps from the everyday landscape, vulgar and disdained, that we can draw the complex and contradictory 
order that is valid and vital for our architecture as an urbanistic whole.” Idem, p.104.

67. Fuga. Igreja de S. Antonio e S. Brigidá, 
Calvi dell’Umbria. 

68. Igreja S. Maria della Spina, Pisa.
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70. Centro de Arte Contemporânea Graça Morais.

71. Museu Nacional Soares dos Reis.

69. Centro de Memória de Vila do Conde.
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A história da arquitectura está cheia de exemplos relacionados com a vida dos edifícios: 
a ampliação de uma parte, acrescentos, a deslocação de uma escada, portas e janelas 
desmontadas e montadas em posições mais adequadas relacionadas com alterações da 
utilização do edifício ou com novas necessidades representativas (...) Teremos que reavaliar 
toda a gama de opções, que ter em conta a continuidade entre coisas muito diferentes 
(...) onde até o feio é necessário. Teremos de aprender a fazer enxertos, inovações, a 
colocar próteses, a movimentar partes e elementos, teremos de aprender a misturar, a 
amputar, a planificar as demolições como planificamos as construções. (...) teremos que 
voltar costas à celebração da catástrofe, encontrar beleza em cada nova mudança, na 
própria transformação. Teremos que reconhecer a metamorfose continua e que encontrar, 
de todas as vezes, um equilíbrio estável, instável, possível (...) 77 

Os anos 60 constituíram um marco na arquitectura internacional. Em 1966, Aldo Rossi publica A 
Arquitectura da Cidade e Robert Venturi apresenta Complexidade e Contradição em Arquitectura. 
São, assim, publicados aqueles que viriam a ser descritos como os dois livros que maior influência 
teriam após Vers une Architecture de Le Corbusier (1923). Ambos os arquitectos, de forma 
distinta, procuraram uma alternativa à arquitectura moderna, no contexto de discussão crítica do 
panorama internacional. 
Para resolver os problemas que encontrou na arquitectura do Movimento  Moderno, Venturi propõe 
o exercício da inclusão. A sua teoria é afirmada pelo valor poético que a ambiguidade atinge, uma 
vez que esta abraça as complexidades e contradições, reconhecendo e valorizando os vários 
paradoxos presentes na arquitectura e na sociedade. Através das implicações práticas e teóricas 
trazidas por estes conceitos, Robert Venturi afirmou não existirem leis fixas na arquitetura. Venturi 
reconhece a obra arquitectónica como uma estrutura inclusiva, capaz de harmonizar conteúdos 
contraditórios, reflectindo a complexidade da experiência real e do confronto com os problemas 
de projecto.
Também em Portugal os anos 60 foram determinantes para a reflexão sobre a linguagem 
arquitectónica que se desenvolvia na procura de uma interpretação da realidade. Ainda distante 
da influência  da obra teórica de Robert Venturi e de Aldo Rossi, a arquitectura portuguesa procurou 

77  Eduardo Souto MOURA, “Santa Maria do Bouro, uma história contínua” in Santa Maria do Bouro, construir uma 
Pousada com as pedras de um Mosteiro. 2001, p.64. 

CONCLUSÃO
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um caminho alternativo de carácter mais social e humanista, enraizado na cultura portuguesa. 
Uma descoberta fundada na realidade, na preocupação em contextualizar a arquitectura com o 
presente, adequando-a ao homem e ao lugar, ao território e à cultura envolvente. 

Meio século após o seu lançamento, os conceitos de Complexidade e Contradição em Arquitectura 
persistem e fazem-se evidentes, promovendo a pluralidade funcional e de significados. Será na 
relação da arquitectura com a vida, com o homem e com a realidade que é possível encontrar as 
afinidades entre as atitudes de pensamento e a via alternativa representada pelo autor americano 
bem como pelos arquitectos portugueses: uma arquitectura que reflecte sobre o lugar, o tempo, o 
programa e os conflitos entre eles.   

Os casos de estudo apresentados foram analisados à luz dos princípios apresentados em 
Complexidade e Contradição em Arquitectura. Não assumindo que todas as a obras se apresentam 
em total concordância com o pensamento exposto pelo autor americano, é possível descobrir a 
transversalidade do seu pensamento a partir de uma íntima relação entre forma e significado, 
obra e vida. Critica-se a atitude de tábua rasa do Movimento Moderno, defendendo-se transições 
válidas entre programas ou estruturas do passado que possam dar resposta as necessidades 
contemporâneas.

Aquando o processo de justaposição entre a obra passada e a presente revelam-se propostas 
inclusivas, onde são tidos em conta os aspectos da realidade em que se inserem, aproveitando as 
adversidades como potenciadores do campo artístico do projecto. Perante diferentes significados 
culturais, resultantes de uma transformação de programas, é possível reconhecer o fenómeno 
“ambos”. O conceito venturiano, presente na simultânea simetria e assimetria da composição do 
Museu Nacional Soares dos Reis, reflecte uma arquitectura inclusiva capaz de integrar diversos 
níveis de conteúdo e significado. 
Através de uma atitude de maior ou menor continuidade com o existente, as intervenções surgem 
como resposta ao contexto específico e ao programa pretendido onde a forma pré-existente 
é entendida como um elemento interpretável. Neste sentido, vários são os elementos que se 
adaptam à situação pré-existente, apresentando um carácter flexível perante o contexto. 
Perceptível tanto no Centro de Memória de Vila do Conde como no Centro de Arte Contemporânea 
Graça Morais, a contradição adaptada surge como um acordo entre os diferentes elementos em 
confronto, proporcionando um equilíbrio entre o caos e a ordem.
Consideradas as relações que o edifício pode criar com o espaço público, a dualidade interior e 
exterior torna-se numa grande manifestação de contradição em arquitectura. O projecto é encarado 
como algo singular, que se desenha de forma particular, tendo em conta as especificidades do 
programa e do lugar. Através da análise realizada é perceptível a influência que o espaço público 



75

pode ter no desenho do edifício, como é exemplo o Centro de Memória de Vila do Conde. O 
desenho do edifício reflecte um diálogo com a envolvente e um acordo entre as necessidades 
espaciais interiores e exteriores, permitindo que se torne parte integrante da composição urbana.

Do confronto das obras investigadas emergem afinidades e diferenças que, apesar de não 
poderem ser generalizadas ao contexto português, permitem identificar princípios metodológicos 
que reflectem o pensamento da cultura arquitectónica moderna e contemporânea portuguesa.
Conclui-se, através dos exemplos analisados, a existência de uma atitude crítica dos arquitectos 
em relação à obra pré-existente. A procura do entendimento do objecto histórico e do seu 
lugar torna-se a base de toda a intervenção. Observa-se um equilíbrio entre a compreensão do 
contexto, a evolução do objecto arquitectónico existente e a exploração das relações criadas 
através das novas formas contemporâneas, numa descoberta gradual da arquitectura. Relações 
que reconhecem os valores e significados da obra passada, que prolongam a identidade histórica 
do contexto em que se intervém, sem esquecer a sua evolução e adaptação ao presente. A cada 
situação corresponde uma solução própria e daí a importância do passado e do que este oferece 
aos nossos olhos, em relação com o presente e como hipótese de futuro. Inúmeras soluções, 
diversos programas e materiais, uma pluralidade de realizações; uma arquitectura capaz de uma 
autêntica resposta às necessidades humanas.

Possibilitando diversas percepções visuais, intensificando a dicotomia entre interior e exterior 
e explorando a relação entre o edifício e cidade faz-se uma interpretação dos elementos que 
compõem a realidade, alcançando uma obra simultaneamente autónoma e entrosada. Descobre-
se uma arquitectura que é explícita e articulada em vez de muda e desligada. Uma arquitectura 
que, paradoxalmente, afirma a sua independência e se relaciona com o lugar, renovando o diálogo 
entre as propostas de transformação e o território existente.
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MUSEU NACIONAL SOARES DOS REIS

O Museu Nacional de Soares dos Reis está instalado no antigo Palácio dos Carrancas, construção 
de finais do século XVIII que sofreu várias adaptações para esta nova função. O edifício onde 
atualmente se encontra o Museu Nacional Soares dos Reis localiza-se na Rua D. Manuel II, na 
freguesia de Miragaia, Porto. 
Construído para a habitação e fábrica dos Moraes e Castro, o edifício é composto por dois núcleos: 
um destinado à habitação, sob a forma de U, em torno de um pátio central, e outro destinado 
às instalações fabris, a uma cota superior, em volta de um segundo pátio. Depois de diferentes 
utilizações e pequenas alterações, iniciou-se o processo de adaptação do edifício a museu, em 
1940. A adaptação implicou várias alterações na imagem e estrutura existentes, devido ao estado 
de degradação do edifício, de forma a responder às necessidades museológicas da época.  
Em 1992 iniciou-se o projecto de remodelação e expansão por Fernando Távora. A intervenção 
exigiu a construção de novas áreas destinadas a exposições temporárias, reservas, auditório e 
áreas técnicas. Foram alvo de adaptação os edifícios anexos, adquiridos nos anos 50, para albergar 
os serviços administrativos, gabinetes e biblioteca, fazendo a interligação destes novos volumes 
com o edifício museológico. Com um período de construção de aproximadamente 10 anos, surge 
um museu renovado com um novo conceito museológico e expositivo, novos percursos e novos 
serviços, invocando um diálogo entre tradição e modernidade.

Planta de Implantação 1:1000
N



83

1795  
O Palácio dos Carrancas foi construído para habitação e fábrica dos Moraes e Castro — família 
proprietária da Fábrica de Tirador de Ouro e Prata na Rua dos Carrancas.

1861
O Palácio foi transformado em Paço Real, adquirido por D. Pedro V, para servir de alojamento 
aos soberanos em visita ao norte do país. Não sendo residência fixa da família real, o edifício era  
ocupado esporadicamente.

1940
Iniciou-se a transformação do Palácio dos Carrancas em museu, a cargo da Direcção Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais. O edifício neoclássico foi adaptado às novas tendências 
museográficas, através de alterações na sua imagem e estrutura. O espaço das oficinas da antiga 
fábrica foi alvo de intervenção transformando-se em galeria de pintura. Foi ainda criada uma 
galeria de escultura, a norte do complexo, para albergar a obra de Soares dos Reis.

1950
Iniciaram-se os estudos de ampliação do edifício e surge o interesse na aquisição de um conjunto 
de edifícios existente no lado este e oeste do Palácio para colmatar as exigências museológicas. 

1992
Com excepção de algumas intervenções de pormenor, o Museu foi apenas alvo de uma maior 
transformação a partir de 1992, através do projecto de Fernando Távora. A um ritmo lento, o 
projecto é concretizado em Julho de 2001. A sua inauguração integrou a Capital Europeia da 
Cultura, no Porto. Foram criados novos espaços, como um auditório, um departamento educativo 
e salas de exposições temporárias. As necessidades contemporâneas foram satisfeitas, através 
da criação de novas zonas de acolhimento, cafetaria, loja, acessos ao nível do rés-do-chão e 
infraestruturas indispensáveis ao funcionamento do museu.

Evolução Histórica

3. Fachada principal.

1. Galeria Soares dos Reis. 2. Sala de Jantar.
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Desenhos Técnicos

1. Entrada  2. Loja  3. Cafetaria  4. Cozinha  5. Exposição temporária  6. Sala de Estar  7. Serviços Administrativos  
8. Exposição permanente de pintura   9. Exposição permanente de escultura   10. Exposição temporária   
11. Auditório   12. Montagem de Exposição   13. Reserva   14. Serviço Educativo

Planta piso 0 Planta piso 1
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Desenhos Técnicos

 13. Reserva   15. Exposição permanete de artes decorativas   16. Biblioteca   17. Entrada   18. Esposição permanente de lapidária
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Desenhos Técnicos

 13. Reserva   
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CENTRO DE MEMÓRIA DE VILA DO CONDE

O Centro de Memória de Vila do Conde está instalado na antiga Casa de S. Sebastião, edifício 
do século XVIII.  Fazendo parte de um conjunto de casas nobres existentes em Vila do Conde, a 
Casa de S. Sebastião apresenta uma planta rectangular. A sua geometria foi sofrendo alterações 
ao longo do tempo através da adição de vários volumes articulados. O edifício apresenta uma  
coberturas de várias águas, tendo ao centro uma pequena torre amansardada. 

A recuperação da Casa de S. Sebastião para a instalação do Centro de Memória inseriu-se no 
programa de reabilitação realizado pela Câmara Municipal. A criação de um espaço cultural na 
cidade de Vila do Conde, dedicado à história da cidade e à arte contemporânea, veio potenciar o 
uso da Casa de S. Sebastião como centro cultural e dinamizador da cidade. 
O projecto realizado pelo arquitecto Manuel Maia Gomes propôs o restauro e reestruturação do 
edifício pré-existente e a construção de dois novos volumes, um dedicado a depósitos e outro 
que alberga a exposição de arte contemporânea. O edifício existente é reorganizado de forma a 
receber ao nível do rés-do-chão a área de exposição permanente, dedicada à história e formação 
urbana, social e cultural da cidade, e ainda zonas de serviço educativo e cafetaria. No espaço 
exterior, correspondente a uma antiga área agrícola, foi criado um jardim urbano desenhado 
segundo os traços dos antigos caminhos agrícolas. 

Planta de Implantação 1:1000N
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Século XVIII 
Construção da Casa S. Sebastião. O edifício fez parte de um numeroso conjunto de casas fidalgas 
existentes em Vila do Conde. Enquanto nos restantes solares urbanos a escada é construída no 
interior do átrio, a escada da Casa de S. Sebastião localiza-se lateralmente à fachada principal.

Século XVIII - XIX
O edifício foi objecto de várias remodelações consoante os diversos proprietários.

1995
Instalação da Biblioteca Municipal numa parte do edifício.

2000 
A Câmara Municipal de Vila do Conde adquiriu o edifício à família do Dr. José Joaquim Figueiredo 
Faria.

2000 - 2006  
Iniciaram-se as obras de remodelação e adaptação do solar a museu com o projecto de Manuel 
Maia Gomes. A instalação do museu compreendeu a reabilitação da Casa S. Sebastião e a 
construção de dois novos volume para albergar o centro de arquivo e uma zona de exposições 
temporárias. 

Evolução Histórica

4. Escada interior. 5. Intervenção na fachada do edifício existente.

6. Fachada do edificio existente.
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Desenhos Técnicos

Planta piso -1

Planta piso 0

1. Depósitos e Arquivos    2. Casa Forte    3. Entrada / Recepção    4. Sala de exposição    5. Cafetaria    6. Sala de Leitura    7. Sala do século XIX   
8. Sala de exposição / Cozinha do século XIX    9. Serviços técnicos e administrativos N
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A

B

A

B

A

B

0 10m



90

Desenhos Técnicos
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CENTRO DE ARTE CONTEMPORÂNEA GRAÇA MORAIS

O Centro de Arte Contemporânea Graça Morais encontra-se instalado no antigo Solar dos Sá 
Vargas. Localizado no centro histórico da cidade de Bragança, o museu destaca-se pelo seu 
papel dinamizador na vida cultural da cidade.

A intervenção  de Eduardo Souto Moura incide na recuperação e ampliação do Solar dos Sá 
Vargas. O projecto propôs a demolição de todos os anexos construídos aquando das obras de 
adaptação ao Banco de Portugal, permitindo retomar a forma original do Solar. Assim, o alçado 
norte sofreu grandes alterações com a demolição dos anexos adicionados e foi criado um 
embasamento em placas de cantaria, com consequência da remoção das janelas de peitoril do 
piso térreo e abertura de acessos ao pátio.
Através da adaptação, espaços do primeiro piso asseguram as condições necessárias à exposição 
da pintora Graça Morais e o piso térreo garante os espaços mais lúdicos e de lazer do museu. Os 
novos volumes complementam todo o funcionamento do novo programa museológico, oferecendo 
uma sala de exposições de maiores dimensões, novos espaços de serviço educativo, áreas de 
administração e arquivo.

Planta de Implantação 1:1000

N
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Século XVIII
Construção do Solar por Francisco Xavier da Veiga Cabral e Câmara.

1814
Venda do Solar à família de José de Sá Carneiro Vargas.
 
1940
O Solar dos Sá Vargas foi colocado à venda em hasta pública, sendo adquirido pelo Banco de 
Portugal para a instalação de uma delegação. O edifício sofreu alterações significativas e foi 
adicionado um novo volume adjacente ao alçado tardoz. O interior foi também sujeito a algumas 
alterações: foi removida a escada de acesso ao andar nobre, alterada a organização do espaço e 
aplicados novos revestimentos. 

2001 - 2004
A Câmara adquire o Solar dos Sá Vargas onde instala a Junta de Freguesia da Sé. 

2004
Iniciaram-se as obras de recuperação e adaptação do Solar dos Sá Vargas no âmbito do “Projecto 
Transmuseus: Rede de Museus Multifuncionais Transfronteiriços” com o projecto de Eduardo 
Souto de Moura. A instalação do Centro de Arte Contemporânea Graça Morais no Solar dos Sá 
Vargas compreende a reabilitação do edifício e a criação de dois novos volumes capazes de 
receber o novo programa museológico.

Evolução Histórica

8. Sala de exposição permanente. 9. Pátio.

7. Fachada do edificio existente.
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