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II/01

Cronologia, Metodologia Dalla Negra

Levantamento Arquitectónico

Processo começado à mão levantada, 
que visa a compreensão do edifício e 
a elaboração dos desenhos rigorosos 
correspondentes.

Visita e reconhecimento

Primeira aproximação ao edifício, registo 
fotográfico e desenho livre. Preparação 
gráfica para o levantamento arquitectónico.

Historiografia

Pesquisa histórico-documental aplicada 
ao objecto em causa, análise arqueológica 
e arquitectónica, definição de tipologias e 
soluções construtivas.

Pesquisa histórica e teórica

Pesquisa histórica para a compreensão 
hipotética da evolução cronológica do 
edifício e enquadramento no contexo.

Fotopiano

Elaboração de um documento gráfico 
que combina os desenhos arquitectónicos 
elaborados no levantamento com a 
fotografia rectificada.

Stato di fatto

Elaboração de um documento gráfico 
detalhado do estado actual do objecto,  
consoante todas as irregularidades, sobre a 
base dos desenhos arquitectónicos, e com 
a ajuda do detalhe obtido no ‘fotopiano’.

Análise de patologias

Levantamento de deformações 
construtivas e patologias químicas, 
elaborado com base no ‘stato di fatto’ e de 
acordo com o quadro fissurativo.

Destinos de Uso

Arranque do projecto arquitectónico 
através da compatibilização funcional e 

distribuição das novas funções, de acordo 
com as vocações de uso.

Análise das vocações de uso

Análise  dos usos compatíveis aplicados 
ao edifício, e as suas vocações de uso de 
acordo com restrições formais, funcionais 
e de acordo com o seu valor histórico.

Projecto Arquitectónico

Elaboração do projecto de intervenção 
contemporânea, de acordo com a análise 
anterior, a compatibilização funcional, o 
‘stato di progetto’ e as recomendações da 
teoria de restauro.

0 semanas

19 semanas

Stato di progetto

Elaboração do projecto de intervenção 
detalhado, consequência da análise de 

patologias e em resposta directa a estas 
deformações químicas e construtivas.



II/02

Planta do último pisoPlanta do primeiro piso

Planta do piso térreo Planta do piso intermédio

Levantamento arquitectónico do Palazzo Tassoni



II/03

‘Fotopiano’ exterior

Levantamento arquitectónico exterior

Levantamento arquitectónico exterior e ‘fotopiano’
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‘Fotopiano’ exterior detalhado Levantamento arquitectónico exterior detalhado

Levantamento arquitectónico exterior detalhado e ‘fotopiano’
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Levantamento arquitectónico interior detalhado ‘Fotopiano’ interior detalhado 

Levantamento arquitectónico interior detalhado e ‘fotopiano’
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Levantamento arquitectónico interior detalhado ‘Fotopiano’ interior detalhado 

Levantamento arquitectónico interior detalhado e ‘fotopiano’
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Levantamento arquitectónico interior detalhado ‘Fotopiano’ interior detalhado 

Levantamento arquitectónico interior detalhado e ‘fotopiano’
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Axonometria construtiva
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‘Stato di fatto’ exterior detalhado ‘Stato di progetto’ exterior detalhado

‘Stato di fatto’ e ‘Stato di progetto’ exterior



‘Stato di fatto’ interior detalhado ‘Stato di progetto’ interior detalhado 
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‘Stato di fatto’ e ‘Stato di progetto’ interior
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‘Stato di fatto’ interior detalhado ‘Stato di progetto’ interior detalhado 

‘Stato di fatto’ e ‘Stato di progetto’ interior



‘Stato di fatto’ interior detalhado ‘Stato di progetto’ interior detalhado 
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‘Stato di fatto’ e ‘Stato di progetto’ interior
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Análise de patologias
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Análise de patologias
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Análise de patologias
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Planta do piso intermédio

Planta do piso térreo
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Planta do último piso

Planta do primeiro piso
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Planta do piso intermédio

Planta do piso térreo



III/19

Planta do último piso

Planta do primeiro piso
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Solução projectual para a Galerias das musas

Soluções projectuais detalhadas

Solução construtiva de revestimento em ripa de madeira
que permite deixar visível a estrutura original.
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