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Resumo 

 

Utopia e Contradição é o resultado de uma reflexão e não um ponto de partida.  

 

Esta dissertação parte de uma realidade concreta, um caso de estudo prático, para daí desenvolver uma 

reflexão abrangente. Não parte, por isso, de um tema dado, antes constrói-se a partir de uma experiência empírica 

da qual se desenvolve uma reflexão sobre a intervenção arquitetónica em ruínas históricas.      

Esta realidade concreta situa-se no contexto italiano de Nápoles. Um lugar de sensações mistas, um magnífico 

caos em forma de cidade à espera de se concretizar como uma grande metrópole. Um lugar de vasto potencial, 

com uma história densa e rica, e uma condição natural única. Uma cidade virada ao sol, cuja sombra revela 

desordem, débil espaço comum e corrupção. Utopia e Contradição é a idiossincrasia napolitana. 

O Real Albergo dei Poveri – o caso de estudo que acompanha toda a investigação – é um edifício do iluminismo 

do século XVIII que nasceu “ruína” e com a ambição de eliminar a pobreza de toda uma cidade que se almejava 

melhor. Um dos maiores edifícios monumentais da Europa, que permaneceu sempre inacabado, tendo sido 

construído somente um quinto do projeto original. Um edifício que queria por si só mudar a sociedade e hoje está 

devoluto. Um edifício que se configura em duas faces – uma perentória, visível e finita; outra escondida, desconexa 

e infinita … é também ele Utopia e Contradição. 

A condição expectante do caso de estudo suscita dois temas de investigação que são tomados, inicialmente, 

de forma independentes –  ruína e programa. A ruína é tomada como um convite à arte de construir ou reconstruir 

mentalmente: aqui reconhece-se a abstração, capacidade interpretativa da realidade preexistente e 

distanciamento crítico em relação a qualquer forma de erudição – histórica, ideológia... Esta abordagem é feita 

pela análise histórica de como a abstração foi sendo usada ao longo das intervenções arquitetónicas em contextos 

históricos, para assim entender como este mecanismo pode, hoje, ser usado na abordagem à ruína. O programa 

é entendido como aquilo que dá definição à intervenção. Aqui, reflete-se como edifícios de tipologia semelhante 

ao caso de estudo, criados com uma função marcadamente social, podem, hoje, na condição de património 

histórico, ter um programa ativo na sociedade contemporânea, não anulando nenhum destes valores, o inicial 

como o atual.   

Na conclusão, os dois temas de investigação complementam-se na hipótese – a revelação de uma intenção 

projetual propositiva que condensa a reflexão teória e prática num edifício que é atualmente património cultural 

e na origem uma arquitetura social. A Utopia de querer meter o mundo numa folha e a Contradição disso mesmo. 

 

Ao final contradiz-se … Utopia e Contradição não é somente a chegada, mas sim a viagem e uma vontade de 

querer ler e fazer arquitetura.  
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Abstract 

 

Utopia and Contradiction is the arrival of a reflection and not a starting point. 

 

This dissertation departs from a concrete reality, a practical case study, to develop a comprehensive 

reflection. Therefore, it doesn’t start from a given theme, but rather it builds itself on an empirical experience 

from which a reflection on the architectural intervention in historical ruins is developed. 

This concrete reality lies in the Italian context of Naples. A place of mixed sensations, a magnificent city-

shaped chaos waiting to be realized as a great metropolis. A place of vast potential, with a dense and rich history, 

and a unique natural condition. A city facing the sun, whose shadow reveals disorder, weak common space, and 

corruption. Utopia and Contradiction is the Neapolitan idiosyncrasy. 

The Real Albergo dei Poveri – the case study that accompanies the entire investigation – is a building of 

Enlightenment of the XVIII century that was born “ruin” and with the ambition to eliminate the poverty of a whole 

city that was better sought. One of the largest monumental buildings in Europe, that remained always unfinished, 

having built only a fifth of the original design. A building that wanted by itself to change the society and today it is 

derelict. A building that is configured on two sides – a peremptory, visible and finite; another hidden, disconnected 

and infinite ... it is also Utopia and Contradiction. 

From the expectant condition of the case study raises two research topics that are initially carried out 

independently - ruin and program. The ruin is taken as an invitation to the art of mentally constructing or 

reconstructing: here one recognizes the abstraction, interpretative capacity of the preexisting reality, and critical 

detachment from any form of erudition - historical, ideological ... This approach is made by the historical analysis 

of how abstraction was used throughout architectural interventions in historical contexts, in order to understand 

how this mechanism can be used today in the approach to the ruin. The program is understood as what defines 

the intervention. Here, one reflects how buildings with typology similar to the case study, created with a marked 

social function, can, today, in the condition of historical heritage, possess an active program in contemporary 

society, without annulling any of these values, the initial as the current. 

In the conclusion, the two research themes complement each other in the hypothesis – the revelation of a 

purposive project intention that condenses the theorical and practical reflection in a building that, today, is cultural 

heritage and, in the origin, a social architecture. The Utopia of wanting to draw the world on a sheet of paper and 

the Contradiction of it. 

 

In the end, it contradicts itself ... Utopia and Contradiction is not only the arrival but the journey and an active 

predisposition of wanting to read and to do architecture. 
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Introdução  

O presente documento constitui a conclusão de um ciclo de aprendizagem, o Mestrado Integrado em 

Arquitetura, do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa. Este momento realiza, através do 

amadurecimento de uma reflexão pessoal, a ligação entre aquisição de conhecimento e o contacto com a prática 

profissional da Arquitetura. A principal motivação deste trabalho é, por isso, a capacidade de elaborar uma síntese 

coerente e bem estruturada da compreensão de interação entre Teoria e Prática na Arquitetura e, assim, ajudar 

a aproximar os sonhos de um jovem estudante à realidade contemporânea da profissão que abraça.  

 

Apresentação do tema 

“É universalmente reconhecida a íntima relação existente entre a experiência da arquitetura atual e o conhecimento da 

do passado; qualquer decisão prática implica um juízo histórico sobre os acontecimentos anteriores, que justificam a 

operação a realizar hoje, e cada juízo histórico tem implícita uma orientação que pode ser utilizada no campo prático.” 1 

(Benevolo, 2007) 

A urgência da discussão sobre a atitude da arquitetura contemporânea em relação ao contexto histórico em 

que intervém, é uma necessidade real da prática atual. Esta é certamente uma questão indispensável para a nova 

geração de arquitetos e poderá ajudar a compreender a cultura arquitetónica contemporânea. Nasce, assim, um 

entusiasmo na discussão da arquitetura contemporânea e a necessária interpretação que esta pode desenvolver 

sobre a reabilitação em contexto histórico.  

O despertar por esta temática desenvolveu-se durante um período de estudos em Veneza, Itália, durante o 

ano letivo 2016/2017, onde o desejo era efetivamente desenvolver uma aprendizagem na área da reabilitação, 

através de exercícios práticos de projeto e de um contacto direto com contextos históricos de grande densidade, 

como o caso italiano. Neste processo de descoberta foi reveladora a experiência e o estudo da obra de Carlo 

Scarpa (1906-1978) na sua relação de interpretação com o preexistente.  

A presente dissertação surge, portanto, na continuidade de um processo de estudos e de uma crescente 

motivação sobre o tema da intervenção contemporânea em contextos históricos. Durante o período passado em 

Itália desenvolvi um exercício prático de Projeto sobre a reabilitação de um edifício monumental em Nápoles, 

original do século XVIII e hoje em estado de ruína – o Real Albergo dei Poveri, que na tradução para português 

significa “o real albergue dos pobres” – que serviu de base e finalidade nesta investigação, enquanto caso de 

estudo experimental. A ideia de centrar a investigação em torno de um caso de estudo prende-se com o facto de 

poder sintetizar conhecimentos e reflexões sobre a disposição da arquitetura contemporânea na intervenção em 

contexto histórico com um cenário de fundo de um objeto arquitetónico expectante e, assim, confrontar mais 

diretamente a teoria e a prática, tanto no estudo de exemplos reais como na experimentação da hipótese.  

                                                           
1 Leonardo BENEVOLO - Introdução à Arquitectura. Lisboa: Edições 70, 2007, p.9.  
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O Real Albergo dei Poveri ou Palazzo Fuga, nome pelo qual também é designado, devido ao seu arquiteto 

original, Ferdinando Fuga (1699-1782), é o maior edifício monumental da cidade de Nápoles e uma das maiores 

construções setecentistas da Europa. O projeto surge durante o reinado de Carlos III de Bourbon, quando Nápoles, 

a capital, era uma das cidades mais cosmopolitas da Europa e um dos principais centros de difusão do Iluminismo. 

Esta cidade, a par da capital francesa, foi das mais ativas nas experimentações dos ideais iluministas dando vida a 

novas tipologias arquitetónicas que preconizavam uma filantropia social voltada para um futuro bem-estar da 

sociedade, cultivando a ideia de formação de um novo ser humano que a partir do exercício da sua razão seria 

capaz de tornar o mundo num lugar melhor. Dentro da cultura iluminista, que veio dar forma às novas tipologias 

de arquitetura assistencial, o Albergo dei Poveri assume-se como um dos expoentes máximos pelo seu carácter 

singular e pioneiro. Num período em que a cidade enfrentava um grave problema de excesso de população, o 

edifício é idealizado para hospedar todos os pobres e desalojados da cidade e dar-lhes a formação necessária para 

que se pudesse criar uma nova classe operária capaz de fazer os trabalhos de manutenção e construção da capital 

do reino. Um caso de estudo de grande relevância, por se considerar ser um dos momentos na História em que 

se constrói acreditando no papel da arquitetura para resolver um grande problema social e urbano. O Albergo dei 

Poveri foi pensado para que o edifício fosse uma verdadeira cidade dentro da cidade, composto por singulares 

mecanismos tipológicos e funcionais. O projeto, não tendo sido realizado na sua totalidade, deixou em herança, 

no centro de Nápoles, uma enorme estrutura arquitetónica incompleta que, em consequência do prolongado 

abandono e estado de degradação, se apresenta nos dias de hoje num inquietante estado de ruína, à espera de 

uma reconfiguração e de um novo uso que a faça tornar novamente protagonista ativa na cidade.  

O caso de estudo do Real Albergo dei Poveri é, desde 1995, considerado património cultural da humanidade 

pela UNESCO. Segundo o arquiteto Paolo Giordano, o edifício é uma “verdadeira metáfora arquitetónica da 

utopia” um edifício que representa a concretização de uma esperança projetual da cultura iluminista que crê que 

“a lógica e a razão podem, por si só e com base numa simples relação causa/efeito, resolver todos os males e 

problemas que ocorrem na sociedade”2. É um caso de estudo que tentou desafiar a utopia iluminista, sendo, na 

opinião deste autor, uma “arquitetura simbólica da charneira histórica internacional em que se coloca”3. O 

programa funcional nunca chegou a ser implementado na forma que foi intencionado originalmente porque é 

baseado numa lógica e relações sociais que entravam em crise com o desenvolvimento da sociedade burguesa 

pré-industrial que surgiu no fim do “século das luzes” e que “explodiu” com a Revolução Industrial. 

A abordagem ao caso de estudo e à sua hipótese de reabilitação é feita através de duas linhas de investigação 

que se complementam: a ruína e o programa. As duas motivações pessoais que mais emergiram do caso de estudo 

e sobre as quais mais interessou refletir.  

O tema da ruína é aqui entendido no seu valor formal e no processo de abstração requerido ao arquiteto na 

intervenção sobre o contexto histórico. Pretende-se reconhecer possíveis discursos de relação entre a nova 

construção e a antiga, no exercício de transformar uma estrutura preexistente. O referido processo de abstração 

                                                           
2 Paolo GIORDANO – L’Albergo dei Poveri a Napoli. Il ridisegno, il rilievo e la riconfigurazione dell’architettura monumental. 
1ªEdição. Nápoles: La scuola di Pitagora, 2014, p. 43. 
3 Idem. 
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pode resultar em dois tipos de intervenções, no que diz respeito à consideração da identidade histórica 

preexistente: alteração ou permanência. Importa, desde já, assumir o enfoque sobre esta última. Neste sentido, 

procura-se investigar a possibilidade de prolongar no tempo a identidade histórica preexistente, através da 

abstração. Este processo significa, de uma forma geral, o necessário distanciamento em relação ao “peso” 

histórico do existente, de forma a transportar os problemas reais da intervenção, construção, para o âmbito da 

discussão crítica, intelectual. Esta atitude pode refletir, numa abordagem inicial ao projeto, um necessário 

afastamento em relação a doutrinas de conservação e restauro. No entanto, a transição racional da abordagem 

estritamente teórica (doutrinária) para a discussão crítica (livre) é um sinal da postura contemporânea. Este 

distanciamento pode fundamentar-se num exercício mental sobre o conteúdo – verdadeiro detentor do valor 

histórico – de cada contexto. Neste entendimento da realidade construída, a preocupação já não passa tanto por 

procurar reconhecer as diferenças entre novo e antigo, mas descobrir a forma intemporal da construção. 

Pretende-se, portanto, compreender este processo que consiste no desenvolvimento de um discurso mental 

sobre a construção. 

O tema do programa surge como a outra peça chave de investigação para o “olhar” crítico à reabilitação do 

caso de estudo experimental, Albergo dei Poveri. A natureza histórica do edifício lança a temática de uma 

arquitetura pensada como resposta a problemas sociais. Importa compreender e analisar: os mecanismos formais 

e funcionais do programa originalmente pensado; os programas que, ao longo de dois séculos, se desenvolveram 

efetivamente no edifício “incompleto”; as propostas que nos últimos 30 anos (desde que este se encontra sem 

uso), têm surgido no debate em torno da sua situação de inércia expectante. Importa igualmente olhar para outras 

arquiteturas assistenciais, de grandes dimensões, do contexto histórico iluminista e perceber qual o papel e 

aplicabilidade que têm na sociedade contemporânea. A reflexão do tema da arquitetura como “resolução” de 

problemas sociais importa ser enquadrada também pelo contexto que atravessamos nos dias de hoje, em que a 

Europa, que se desejou mais cidadã e multicultural, atravessa uma crise migratória devido à situação crítica 

humanitária vivida por centenas de milhares de refugiados, oriundos maioritariamente de África e do Médio 

Oriente. É, por isso, um tema pertinente, no sentido em que se enquadra numa arquitetura que olha a realidade 

de forma propositiva. Para tal, foi determinante a experiência da 15ª Exposição Internacional da Bienal de 

Arquitetura de Veneza (2016), com a curadoria do arquiteto chileno Alejandro Aravena, onde foram apresentados 

diversos casos de sucesso em que a arquitetura teve uma resposta positiva no “combate” aos problemas sociais 

da comunidade em que se inseria.   

O Real Albergo dei Poveri é, portanto, decomposto nesta dissertação em duas dimensões – ruína e programa 

– abordadas como duas matérias intangíveis, pertinentes na atualidade que se enfrenta e que interessam estudar. 

A partir destas considerações, importa enquadrar a compreensão das expressões utilizadas no âmbito da 

investigação: 

 Intervenções contemporâneas – forma arquitetónica produzida a partir de um  contexto preexistente, 

 no atual período histórico; 
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 Contexto histórico – sistema composto por um lugar4 e o respetivo valor histórico; 

 Ruína – liga os conceitos fragmento e tempo numa forma física preexistente à intervenção, 

 composta de partes desconexas que escapam a uma visão de conjunto ou saber racional, dando espaço 

 à especulação imaginativa e convite à arte de reconstrução mental;  

 Processo de abstração – exercício mental que reflete a capacidade de distanciamento crítico em relação 

 à realidade construída preexistente; 

 Programa social – projeção, planificação, antecipação de atividades destinadas a uma arquitetura, 

 orientadas para melhorar as condições e necessidades de uma comunidade, bem como provocar 

 mudança dos comportamentos humanos, de modo a melhorar a vida da própria comunidade e da relação 

 desta na sociedade.  

Depois da compreensão das duas temáticas, o Albergo dei Poveri é tomado na sua dimensão prática para a 

experimentação da hipótese, enunciando um projeto daquilo que pode ser a reabilitação do edifício, tendo em 

conta o amadurecimento dos temas estudados, tanto na abstração do seu valor formal enquanto ruína, quanto 

no seu potencial programático enquanto resposta a uma sociedade e seus problemas emergentes.  

Assim, o Real Albergo dei Poveri é abordado nesta dissertação em três âmbitos sequenciais e 

complementares, embora de diferentes dimensões – ruína, programa e hipótese – deambulando entre a Teoria e 

a Prática sempre dando espaço ao “olhar” e à análise crítica do autor que só assim entende poder crescer 

enquanto futuro arquiteto.  

 

 

Objetivos 

 

Na continuidade das motivações descritas é importante resumir que o objetivo principal desta investigação é 

centrado no tema da reabilitação, mais especificamente nas intervenções contemporâneas em contextos 

históricos. Interessa focar em casos de ruínas, que tinham uma identidade histórica muito forte e um potencial 

formal muito próprio, e que sofreram uma transformação física para se adaptarem a um programa 

contemporâneo sem perderem o seu carácter, dito intemporal. Neste sentido, importa enquadrar o objeto de 

estudo no interesse da procura pelo valor da intemporalidade na Arquitetura, que não está na moda, no estilo ou 

na função circunscrita, mas reside na construção e resiste no tempo, que somente a faz depurar, e por isso, a 

admiramos mesmo em ruína, apesar de se poder encontrar inútil para a sociedade.  Este é, portanto, o objetivo 

                                                           
4 “Lugar significa situação, área, terreno, paisagem, edifício ou outra obra, grupo de edifícios ou outras obras, e deve incluir 
componentes, conteúdos, espaços e vistas.” ICOMOS, The Burra Charter / The Australian ICOMOS Charter for Places of Cultural 
Significance, 1979. 
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maior desta investigação: esboçar um entendimento do valor da intemporalidade, através da descoberta de 

possíveis repostas de continuidade no exercício de transformação e devolução de uma estrutura preexistente à 

sociedade, através da arquitetura contemporânea.  

O Albergo dei Poveri em Nápoles foi premissa neste estudo, pois só a partir do seu entendimento se descobriu 

a motivação capaz de gerar o desenvolvimento da investigação. A sua utilização nesta dissertação é, por isso, a 

referência prática e experimental a ser tomada como exemplo em relação ao processo de intervenção em 

contexto histórico, transpondo, assim, o objetivo principal na sua interrogação prática: como reabilitar o Real 

Albergo dei Poveri mantendo o caráter identitário presente nas suas ruínas e configurá-lo ao uso da sociedade 

contemporânea de Nápoles?  

O primeiro passo é gerar um corpo de conhecimento completo do caso de estudo, desde o seu contexto 

histórico ao seu enquadramento atual, e uma análise crítica da conceção e transformação da sua arquitetura, 

desde o projeto original, o projeto construído, as suas alterações (tanto de causas humanas como naturais), até 

ao estado em que atualmente se encontra. É importante perceber na totalidade todos os mecanismos tipológicos 

formais e funcionais, bem como os sistemas construtivos e a estereotomia da sua arquitetura, para reunir um 

entendimento global da singularidade e referência que fazem do Real Albergo dei Poveri, em Nápoles, património 

cultural de toda a humanidade. 

A partir do entendimento adquirido do conteúdo do caso de estudo, é importante decompor o principal 

objetivo nas duas aproximações temáticas ao edifício: o valor formal da ruína e um novo programa contemporâneo 

de utilização social.  

No tema da ruína o objetivo é: compreender o papel que a abstração na intervenção contemporânea em 

preexistências históricas tem no prolongamento da sua identidade. Para isso, foi necessário pesquisar hipóteses 

de outros casos de estudo complementares à investigação. Procurou escolher-se aqueles que à semelhança da 

situação atual do edifício napolitano, fossem edifícios com alguma dimensão e que eram ruínas com valor 

monumental antes de uma intervenção contemporânea de reabilitação, que não lhes retirou o seu caráter 

identitário original. Os casos de estudo selecionados são: a intervenção do arquiteto Souto de Moura na 

reconversão do Convento de Santa Maria do Bouro em pousada (1989 – 1997) e a intervenção do arquiteto David 

Chipperfield na recuperação do Neues Museum em Berlim (1997 – 2009). Nos seus processos de pesquisa 

descobriu-se um denominador comum nas duas abordagens projetuais à ruína: o recurso à abstração. 

Reconhecendo uma certa disposição atual da arquitetura contemporânea na intervenção na história, que se 

procura demonstrar na investigação dos dois casos exemplos selecionados, é tomado como primeiro objetivo 

específico a construção de uma leitura crítica sobre a evolução do entendimento do valor da ruína na intervenção 

sobre contextos históricos, que possa servir também de enquadramento. Neste sentido, identificam-se três 

objetivos específicos sequenciais nesta parte da investigação. Em primeiro lugar, compreender o entendimento do 

valor da ruína que foi tomado ao longo das intervenções arquitetónicas em contextos históricos. Em segundo 

lugar, analisar os dois casos de estudo dentro do enquadramento teórico referido. E em terceiro, formular os 
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princípios de abstração que consolidam uma possível disposição contemporânea: a dissimulação da intervenção 

na identidade arquitetónica histórica. 

No tema do programa, ao invés do tema da ruína, o objetivo é mais específico quanto ao caso de estudo – 

perceber o programa mais adequado à reabilitação do Albergo dei Poveri para a sua integração e valorização na 

sociedade contemporânea. O facto da intenção principal, neste tema, não tentar extrair uma resposta geral a um 

programa que possa ser aplicável a outros edifícios, prende-se com dois motivos: primeiro, porque interessa 

explorar a disposição da arquitetura contemporânea que é ligada ao lugar5, entendendo-se como algo único e 

específico do contexto e, por isso, tão importante quanto todos os outros aspetos que intervêm no projeto; em 

segundo, porque o Albergo dei Poveri é um caso de estudo quase único na sua tipologia e singular pelo seu caráter 

incompleto de raiz, que o tornam numa situação de exceção quanto à definição de uma resposta programática. 

O problema do programa deve ser entendido na compatibilidade ou não de duas vertentes: um programa 

para um edifício que é património cultural e tem um grande valor histórico, e daí associar-se a valores como o 

respeito, a proteção, a segurança, o lazer e o conhecimento; e um programa social, como foi no seu passado, que 

atuasse no melhoramento das necessidades e condições de vida básicas às quais algumas pessoas não têm acesso, 

associado a valores como solidariedade, pobreza, reeducação, integração ou controlo. Assim, promove-se a 

discussão entre dois temas – valorização de património da humanidade e integração de programa social – da qual 

se pretende extrair uma conclusão em relação à capacidade da arquitetura de um “edifício-património” proteger 

e valorizar o seu valor histórico integrando um programa de “combate” a problemas sociais.  

Em forma de síntese final da investigação pretende-se, depois da compreensão e do estudo dos temas – o 

valor formal da ruína e a integração de um programa social – e de perceber e teorizar as relações destes no 

enquadramento do caso de estudo, é objetivo apresentar, em conclusão, a hipótese na intenção do que seria um 

projeto de reabilitação do Real Albergo dei Poveri.  

 

 

Metodologia 

 

A presente dissertação foi desenvolvida com base em três principais fontes de investigação: visitas de estudo; 

análise e interpretação de projetos de arquitetura; e leitura de bibliografia de referência. O recurso a estes três 

instrumentos de análise realizou-se simultaneamente ao longo das várias fases de investigação. Importa descrever 

a metodologia utilizada em cada fase e tema na justificação do trabalho que se apresenta. 

Seleção dos casos de estudo – Para além do Real Albergo dei Poveri que é o caso de estudo tomado como 

experimento ao longo da investigação, salienta-se os dois casos de estudo selecionados, já referidos, para a 

                                                           
5 “Lugar  significa situação, área, terreno, paisagem, edifício ou outra obra, grupo de edifícios ou outras obras, e deve incluir 
componentes, conteúdos, espaços e vistas.” ICOMOS, The Burra Charter / The Australian ICOMOS Charter for Places of Cultural 
Significance, 1979. 
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reflexão em relação à ruína. Criou-se um “catálogo” de hipóteses de casos de estudo que obedece a alguns 

critérios, geradores do tema de investigação: ter pelo menos um caso de estudo português; construção no período 

contemporâneo; existência de estruturas preexistentes, em forma de ruína, que exigissem ser completadas, isto 

é, que necessitassem de preenchimento ou reconstituição volumétrica na tarefa de introdução de novos usos. A 

sua escolha deveu-se à capacidade única destes exemplos, de proteger e intensificar a perceção da identidade 

histórica dos contextos preexistentes, respondendo de forma criteriosa às exigências da intervenção 

contemporânea. A pertinente dissimulação destas intervenções nos respetivos contextos históricos, reflete uma 

atraente postura de abstração que despertou a curiosidade da presente investigação. 

 Investigação bibliográfica – A leitura de livros e publicações de referência foi fundamental e constante ao 

longo de toda a investigação, até mesmo à sua conclusão. Esta foi sempre feita em diálogo com o orientador da 

investigação. Aproveitou-se a estada em Itália para leitura de alguns livros respeitantes principalmente ao Real 

Albergo dei Poveri. 

 Visitas a obras – Realizou-se uma visita fundamental a Nápoles para uma experiência direta do caso de 

estudo principal desta investigação, mas também outras obras relevantes na temática da tese, como a 

recuperação do Museu Madre, de Álvaro Siza, e a construção da Praça e Estação de Metro do Município sobre 

ruínas históricas, da autoria de Álvaro Siza e Souto Moura. Para além dessas, realizaram-se outras visitas a obras 

de referência, também introduzidas no presente contexto de investigação e que importam ressaltar: Veneza 

(Fundação Querini Stampalia e renovação da Gallerie dell’Accademia, de Carlo Scarpa) Verona (Museu 

Castelvecchio, Carlo Scarpa), Mérida (Museu Nacional de Arte Romana, de Rafael Moneo; remodelação da 

envolvente  do Templo de Diana, de José María Sánchez García) Roma, Pisa, Florença, Siena, Porto (a nova 

construção em contexto histórico – Casa dos 24, de Fernando Távora), e Lisboa (reconstrução da zona do Chiado,  

do arq. Álvaro Siza; Núcleo Arqueológico do Castelo de São Jorge, arq. Carrilho da Graça; ruínas do Convento do 

Carmo; recuperação do Teatro Thalia, do arq. Gonçalo Byrne e Barbas Lopes arquitetos; reabilitação do edifício da 

sede do Banco de Portugal, que era uma antiga igreja, do arq. Gonçalo Byrne e arq. João Pedro Falcão de Campos). 

A investigação foi desenvolvida de modo a que, após uma análise objetiva particular, existisse sempre uma 

abstratização e reflexão do tema estudado e, assim fosse desenvolvida uma análise que não se resumisse somente 

ao factual, mas também à crítica.  

 

Finalmente, importa acrescentar algumas considerações prévias no âmbito da presente dissertação.  

Esta investigação parte de convicções pessoais e pretende traduzir uma reflexão coerente e estruturada sobre 

ruína e programa para o surgimento da hipótese na reabilitação de um caso de estudo específico. A preocupação 

maior desta dissertação não é, por isso, acrescentar descobertas de conhecimento aos temas e casos de estudo 

analisados, nem tão-pouco à História da Arquitetura, ou estabelecer paralelismos com situações no contexto 

português. Antes e somente se propõe a reunir uma síntese de uma reflexão pessoal sobre temas estudados e os 

seus enquadramentos na atualidade, capaz de amadurecer toda aprendizagem de um mestrando de Arquitetura 

ao longo do seu curso.   
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1. Nápoles e o Real Albergo dei Poveri 

 

Enquadramento atual 

Não demora muito tempo para compreender Nápoles.  

 “Trânsito agitado, buzinas agudas, napolitanos a falar alto num dialeto carregado. As ruas são apertadas e a luz 

 filtrada pelas roupas que secam e compõem o céu. Santuários de Nossa Senhora e flores nas paredes dos edifícios, 

 igrejas góticas, barrocas e neoclássicas por toda a parte, mulheres espremidas em saias e saltos altos, imigrantes 

 vendendo bolsas de cabedal, adolescentes a circular de vespa sem capacete. As ruas escorregam quando chove, são 

 de pedra lisa escura vulcânica, que nos lembra o Vesúvio mesmo quando não o vemos no horizonte. Em toda a parte 

 o cheiro a café, as pastelarias, o marisco fresco e claro as pizzarias.  Quando o vento sopra de sul ou poente sente-se 

 a brisa do mar. São claras as duas forças primitivas a estimular este magnífico caos em forma de cidade: vida e 

 morte”.6 (Nápoles, 2016) 

 

 

Nápoles é a principal cidade do Sul de Itália, capital da região de Campânia. Depois de Roma e Milão, é a 

terceira maior cidade em número de habitantes, embora o território do município de Nápoles tenha a área mais 

baixa das superfícies territoriais das grandes cidades italianas: 11.727 hectares. A população da cidade é estimada 

em cerca de 1 milhão de habitantes, o que representa um pouco mais de metade da região. Sempre conhecida 

como cidade de grande densidade populacional, hoje apresenta 8.566 habitantes/km2. 7  

Nápoles é uma cidade de origem grega o que explica a ligação embrionária desta ao mar. No seu nascimento 

foi batizada de Neapolis, a Nova Cidade, devido à antiga metrópole vizinha, Cumas, primeira colónia grega na 

península itálica, e que era a cidade-mãe desta. A formação de novas cidades com a chegada de novos colonos 

era uma caraterística normal da Magna Grécia. A cidade é também associada ao nome de Parténope, que em 

grego antigo significa “que tem o rosto de menina”, na mitologia grega a figura de uma sereia, e historicamente 

                                                           
6 Transcrição de texto escrito no diário gráfico durante a primeira viagem a Nápoles em Outubro de 2016. 
7 Dados retirados do site oficial da Câmara Municipal de Nápoles. Disponível em: http://www.comune.na poli.it/flex/cm/pa 

ges/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7. [03/02/2018].   

1.2. Desenhos da silheta topográfica de Nápoles vista do mar 

(Sul). 

1.1. Baía de Nápoles, Mimmo Jodice, 

1999. 
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uma pequena cidade vizinha junto à costa que acabou por ser incorporada por Neapolis. Daí Nápoles designar-se 

também como a cidade partenopeia. 

Caracteriza-se por ser uma cidade de terra vulcânica e clima 

mediterrânico. Encontra-se banhada a sul pelo Golfo de Nápoles em desenhos 

de baías e é dominada a nascente pelo vulcão Vesúvio. A exemplo de Lisboa é 

uma cidade solar, composta de colinas e voltada a sul, embora a sua pedra 

eminente seja escura – o piperno – de origem vulcânica e usada em grande 

parte dos edifícios da cidade. 

O porto de Nápoles, cuja história cobre um período de 2800 anos, foi 

desde sempre a principal renda da cidade e, dada à sua posição estratégica, 

um dos portos mais importantes do Mar Mediterrâneo.  Economicamente, a 

cidade tem uma forte tradição no artesanato: começando pelo ofício dos 

presépios napolitanos, que devido ao realismo das suas representações, mais 

do que um símbolo religioso, são hoje uma ferramenta identificadora e 

unificadora das diferentes comunidades, sendo património da “gente 

napolitana”, mas também a cerâmica, a porcelana, a escultura, o trabalho da 

pele e do couro, do coral e a marcenaria. 

A história de Nápoles é rica em culturas e pode ser contada pela configuração da cidade e os seus edifícios. O 

centro histórico, o maior da Europa, é reconhecido pela UNESCO como património da humanidade, e conserva 

quase na totalidade a malha ortogonal da cidade grega. Nápoles após a ocupação e queda do Império Romano, 

foi um ducado autónomo independente do Império Bizantino. No período moderno, esteve sob o domínio 

espanhol que expandiu a cidade até aquilo que é hoje o limite do centro histórico. Durante os séculos XVIII e XIX, 

sob a dinastia dos reis Bourbon e como reino independente, atingiu definitivamente o papel de grande capital 

europeia, com a construção de grandes edifícios públicos de estilo Barroco e Neoclássico, tornando-se um dos 

pólos culturais e de desenvolvimento industrial mais importantes da Europa. A partir de 1861 com unificação da 

Itália e devido a sucessivas administrações abusivas, a cidade mergulhou numa crise profunda: as estruturas de 

governo foram desmanteladas e as atividades industriais entraram em degradação e foram transferidas. Em 1984, 

a escritora Matilde Serao8 descreve um pouco a crise social e industrial napolitana e como esta, no final do séc. 

XIX, esteve na origem de grandes transformações urbanas – muitas ruas e bairros demolidos para abrir espaço a 

grandes praças e eixos rodoviários – apesar de não ter resolvido o problema da pobreza. Nas duas Grandes Guerras 

a cidade foi vítima de bombardeamentos, sendo mais afetada durante a segunda, com cerca de 200 ataques 

aéreos. Após a guerra, Nápoles tornou-se numa cidade de grande densidade populacional. No centro urbano e 

histórico concentravam-se os escritórios de grandes empresas nacionais e internacionais, as sedes administrativas 

e uma população pobre entregue ao artesanato tradicional. Em 1980 houve um grande terramoto que causou 

profundas transformações na cidade que levou ao crescimento das periferias. Em 1994, a cidade acolheu o G7 e 

                                                           
8 Matilde SERAO – Il ventre di Napoli. 2ªEdição. Nápoles: Editora Francesco Perrella, 1906 (1ªed. 1884). 

1.3. Desenhos de Nápoles –  im-
plantação cidade virada a norte(em 

baixo); vista da cidade para o 
Vesúvio a nascente (em cima). 
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a conferência mundial da ONU para a luta contra o crime organizado, iniciando assim um período de renascimento 

relativo.  

Hoje, Nápoles é uma cidade que se pretende regenerar e tem um grande potencial de crescimento apontado 

principalmente ao turismo. É uma cidade de referência não só por si, mas também pela grande proximidade a 

destinos como Pompeia, o Palácio Real de Caserta, a ilha de Capri ou a Costa Amalfitana. Está a investir na 

requalificação e proteção do centro histórico e alguns monumentos de interesse. Dentro desta política temos um 

exemplo português: a intervenção urbana e abertura da estação de metro do Município, no centro histórico de 

Nápoles, do arq. Álvaro Siza Vieira em conjunto com o arq. Eduardo Souto de Moura, que oferece um novo espaço 

público em conexão com uma série de ruínas do passado medieval da cidade postas a descoberto. 

Nas palavras de Eduardo De Filippo, famoso ator e escritor napolitano do século XX: “Nápoles é uma cidade 

curiosa, é um teatro antigo, sempre aberto. Nascem pessoas que sem conhecerem, descem à estrada e sabem 

recitar.”9 Um lugar de surpresa, teatralidade e contradição. Quem visita a cidade partenopeia tem precisamente 

a impressão de entrar numa cena em que as pessoas desempenham o papel original que lhes pertence e que 

renova a máscara dicotómica da cidade. 

O caso de estudo experimental que dá mote a esta dissertação – o Real Albergo dei Poveri - é um exemplo 

vivo que condensa a idiossincrasia napolitana da utopia e do contraste.  

O edifício situa-se no coração da cidade de Nápoles, mais especificamente na zona norte-oriental, numa das 

suas praças mais características – a Praça Carlos III – evocativa aquele que foi porventura o rei mais emblemático 

de um período áureo da cidade, que encomendou a construção de uma série de edifícios públicos, entre eles o 

Albergo. Apesar de hoje se situar no centro de Nápoles, no século XVIII esta era uma zona periférica, de expansão, 

fora das muralhas da cidade. A fundação do edifício, em 1752, justifica-se com a circunstância de crescimento em 

excesso do número de mendigos na cidade, que eram vistos na via pública durante o dia. O projeto original, do 

arquiteto Ferdinando Fuga, pretendia alojar e dar formação a cerca de 8.000 pobres que na 2ªmetade do séc. XVIII 

vagabundavam pelas ruas da capital, “limpando” assim a imagem do reino, ao mesmo tempo que enfatizava o seu 

                                                           
9 Luciano de CRESCENZO – Ti voglio bene assai. Storia (e filosofia) della canzone napolitana. Nápoles: Mondatori, 2015, p.99. 

1.4. Mimmo Jodice, condição dupla do Real Albergo dei Poveri – frente corpo principal (esq.); ruína ‘escondida’ atrás 

da fachada (drta), 1999. 
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poder. Apesar do seu tamanho, com mais de 100.000 m2 de área utilizável (o Louvre tem 72.000 m2), que fazem 

dele o segundo maior edifício público da Europa segundo o World Monuments Fund10, a construção do Albergo 

dei Poveri permaneceu inacabada, tendo sido construído apenas um quinto do projeto original. O edifício tem uma 

implantação retangular e, na sua configuração atual, estende-se numa fachada de 385 m de comprimento (mais 

de 100 m a mais que as fachadas do Palácio-Convento Nacional de Mafra e do Palácio Real de Caserta) e 140 m 

de largura. Organiza-se em torno de três pátios quadrangulares dispostos linearmente (dos cinco inicialmente 

previstos), no qual o central seria composto por uma grande igreja de planta centralizada, singular no seu tempo, 

com seis braços radiais. Da igreja apenas foram construídas as bases e os ingressos das naves que ainda hoje se 

podem admirar e permitem adivinhar a grandiloquência do que seria a sua completude. Do projeto original, 

apenas o corpo principal do edifício, de frente para a praça e para a cidade, tem um caráter mais completo, com 

os 8 pisos inicialmente previstos.   

A condição particular de “arquitetura interrompida” do Albergo dei Poveri, determina a aparente identidade 

característica do edifício do século XVIII – um edifício de duas faces (bipolar) capaz de expressar simultaneamente 

o conceito de “completo” e “incompleto”: o primeiro identificável, na sóbria linguagem compositiva da fachada 

principal; o último, pelo contrário, na indeterminação estética e volumétrica que caracteriza toda a ruína que se 

esconde atrás do alçado. Esta ambivalência configuracional pode explicar o Albergo dei Poveri como uma 

verdadeira metáfora arquitetónica da utopia.  

Paolo Portoghesi, importante figura teórica da arquitetura, defende que o Albergo dei Poveri é uma tipologia 

arquitetónica sem precedentes, representativa da fugaz influência da cultura iluminista na arquitetura, inventada 

para hospedar, educar, supervisionar, punir e resgatar a classe menos rica “purificando” as suas almas no espaço, 

físico e simbólico, da igreja localizada no coração do edifício, que, como síntese da impraticabilidade de toda a 

“quimera projetual”, permaneceu inacabada.11 Apesar do edifício nunca ter sido completado no seu todo, o seu 

uso foi sempre associado à assistência aos mais necessitados, embora não tendo sido com os valores iniciais do 

projeto, tanto devido à incompletude física do programa, como à mudança paradigmática na sociedade. Com o 

desenvolvimento da industrialização foi emergindo uma classe burguesa cada vez mais dominante que 

sobrepunha os valores económicos, da produção e do controlo, aos sociais. Apesar do seu uso, o edifício enfrentou 

um progressivo estado de degradação, culminando em 1980 com o sismo que levou a que o edifício fosse fechado, 

estado que ainda hoje se encontra. Desde então, o edifício continua sem uma resposta assertiva e eficiente em 

relação ao seu estado de inércia, aguardando uma recuperação e reconfiguração contemporânea, que hoje devido 

aos elevados custos, parece tão utópica quanto o próprio projeto de Fuga. 

Atualmente, o edifício pertence ao município, desde de 1999, e está sujeito a uma série de proteções, como 

a proibição de realizar restaurações que afetem a sua substancial aparência, conservação e integridade estrutural. 

                                                           
10 O World Monuments Funds é uma organização privada sem fins lucrativos fundada em 1965 que patrocina programas de 
conservação do património cultural em todo o mundo. Disponível em: http://www. wmf.org/project/real-albergo-dei-poveri. 
[05/02/2018].   
11 Paolo PORTOGHESI – “Albergo dei Poveri: un’architettura simbolica”. L’Albergo dei Poveri a Napoli. Il ridisegno, il rilievo e la 

riconfigurazione dell’architettura monumentale. 1ªEdição. Nápoles: La scuola di Pitagora editrice, 2012, p. 15. 
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Por estas razões, várias hipóteses foram propostas para sua recuperação, mas nada foi feito.  

No ano 2000 a administração municipal de Nápoles abriu um concurso para um projeto definitivo de 

consolidação e reconfiguração arquitetónica do Albergo dei Poveri e para a respetiva direção de obra. No concurso 

foram convidados alguns nomes de relevo do panorama da arquitetura internacional, inclusive com projetos 

anteriores de intervenções em património histórico como, por exemplo: uma equipa liderada pelo arquiteto Souto 

de Moura, o arquiteto italiano P. Giordano e o engenheiro R. Sparacio; uma equipa composta pelo arquiteto inglês 

David Chipperfield e o engenheiro Whittby. Em 2002, o júri do concurso optou por adjudicar o projeto ao grupo 

formado pelo arquiteto francês Didier Repellin e o engenheiro Giorgio Croci. As obras iniciadas desde então, e que 

continuam ainda hoje, têm como objetivo reparar, proteger e aprimorar o Albergo dei Poveri mesmo enquanto 

este aguarda uma maior definição do seu futuro uso, com a intenção de mostrar de forma mais nobre e autêntica 

a vocação real deste monumento. 

Devido a vários debates e polémicas do papel do Albergo dei Poveri na cidade, as únicas intervenções 

realizadas foram relativas à segurança de partes do edifício que estavam em risco de queda. O custo do projeto 

de reabilitação completo foi orçamentado em 250 milhões de euros e os fundos recebidos pela UNESCO para o 

centro histórico de Nápoles foram somente de 100 milhões de euros, o que exclui o Real Albergo dei Poveri da 

possibilidade de ser recuperado integralmente no imediato.  

Neste momento é necessário abrir um debate inteligente do qual possam emergir ideias que a administração 

possa levar em conta para operar concretamente projetos direcionados, evitando intervenções sem objetivos 

funcionais. Parafraseando as ideias de Maurizio Barraco, na condição de presidente do Banco de Nápoles: 

enquanto o Real Albergo dei Poveri não conseguir tornar-se um protagonista arquitetónico ativo na realidade 

urbana e regional em que está inserido, com uma desejável e inovadora função cultural, a cidade partenopeia não 

será capaz de expressar o seu verdadeiro papel na sociedade contemporânea como um pólo urbano estratégico 

entre as grandes cidades europeias.12 

 

Enquadramento histórico 

O Real Albergo dei Poveri em Nápoles, representa um impressionante caso arquitetónico que acarreta um 

enorme potencial de testemunho de um passado histórico, de um significado no presente e de uso para um futuro, 

como metáfora de conhecimento, permanência e programa. 

Em primeiro lugar, é necessário entender o momento de “charneira histórica” em que o Albergo dei Poveri se 

insere no quadro da história da arquitetura, para melhor o compreender e as razões que levaram a sua construção. 

Na leitura de autores como Leonardo Benevolo ou Kenneth Frampton13 é possível entender a importância dos 

                                                           
12 Maurizio BARRACO – “L’Albergo dei Poveri: un monumento per la città contemporanea”. L’Albergo dei Poveri a Napoli. Il 
ridisegno, il rilievo e la riconfigurazione dell’architettura monumentale. 1ªEdição. Napoli: La scuola di Pitagora editrice, 2012, 
p. 12. Maurizio BARRACO escreve o texto na condição de presidente do Banco de Nápoles. 
13 O autor refere-se aos livros: História da Arquitetura Moderna, de Leonardo Benevolo, e História Crítica da Arquitetura 
Moderna, de Kenneth Frampton. 
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meados do século XVIII na Europa, enquanto período de génese da transformação de um pensamento que, 

quando adquire consistência e amadurecimento no tempo, marca o aparecimento do Movimento Moderno. É um 

momento de indefinição histórica, em que ocorrem mudanças técnicas, sociais e económicas que transformam 

radicalmente as relações entre arquitetura e sociedade. Até então, é relativamente fácil entender os factos da 

arquitetura dentro de um quadro unitário onde a arquitetura e sociedade tinham um relacionamento 

substancialmente fixo – a natureza do serviço que o arquiteto prestava à sociedade e os encargos que a sociedade 

lhe delegava não estavam sujeitos a discussão por muito tempo. Aplicava-se, portanto, o procedimento usual da 

história da arte, que colocava em primeiro plano o estudo dos valores formais. No decorrer da 2ªmetade do séc. 

XVIII, sem que a continuidade das experiências formais tivesse sido de modo algum interrompida, pelo contrário 

a linguagem arquitetónica até adquiriu uma especial densidade, depois do Barroco surgiu um certo ecletismo, mas 

os seus vínculos com a sociedade afrouxaram-se e surgiram novos problemas, ocupando o primeiro plano.  

A cidade de Nápoles, na sequência do que começava a acontecer em Inglaterra (Londres) e França (Paris) 

será, neste momento da história, um exemplo paradigmático e de síntese desta génese de transformações e 

aparecimento de novos problemas na sociedade.  

Nápoles, com a chegada do rei Carlos de Bourbon, vai iniciar um período de 

transformação que a colocará na vanguarda do seu tempo. Carlos de Bourbon assume 

a coroa do reino independente de Nápoles em 1735, depois da reconquista aos 

austríacos do reino outrora espanhol, e governa por mais de duas décadas, até 1759, 

ano em que herdou o trono de Espanha por descendência indireta (morte dos meios-

irmãos) e deixou o reino de Nápoles a seu filho de 9 anos Ferdinando IV (1751-1825).  

Carlos foi o mais dinâmico dos monarcas da dinastia, que com ele se iniciava em 

Nápoles, da casa de Bourbon, que estava instaurada em Espanha desde 1700. Subiu 

ao trono com apenas 18 anos e foi responsável por reorganizar a função pública, 

conduzir reformas políticas e sociais, no plano cultural promoveu o início das 

escavações arqueológicas de Herculano e Pompeia, criou a manufatura da porcelana 

e a indústria da pedra de Capodimonte. Quando assumiu o reino, a capital, Nápoles, 

era uma cidade de alguma nobreza, mas que escondia graves contradições económicas, devastada pela peste e 

pela cólera. Vivia-se uma relação crítica campo-cidade, com um grande fluxo de migração de pessoas 

desesperadas, cuja esperança de qualidade de vida na cidade era reduzida à marginalização, levando a que 

existisse muita miséria e mendicidade. Com a presença do rei em Nápoles, a cidade vai enfrentar um período de 

transformação de cidade medieval em cidade real. Carlos Bourbon tinha a ambição de exprimir a importância 

mundial do reino, através de “arquiteturas-símbolo”, a exemplo de Versalhes em Paris ou o Palácio Real de 

Zarzuela em Madrid. Os nobres querem também transferir-se de suas casas de campo para palácios na cidade. 

Contudo, a nobreza e a crescente burguesia comercial exigiam medidas de segurança urbana. Para além dos 

palácios, teatros e parques, também mandou construir edifícios civis e obras públicas de valor notável, tanto num 

plano prático, como social, económico e cultural: hospitais, escolas, entre outras construções que testemunhavam 

a ambição ímpar do rei. Existia um crescente número de instituições económicas e sociais, mas a presença (física) 

1.5. Limites do Reino 

independente de Nápoles, 

durante o reinado de 

Carlos de Bourbon (1735-

1759), em relação ao atual 

território de Itália. 
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dos pobres era insustentável na cidade. Os pobres eram um elemento de distúrbio na “decoração” e segurança 

civil da cidade. 

O pensamento do novo rei era de gerar uma ética reformista capaz de facilitar o “lógico” e o “racional” no 

funcionamento utópico de uma “cidade harmoniosa e com bem-estar social”, procurando um novo modelo de 

organização racionalista da sociedade. Com a ajuda do Ministro Bernardo Tanucci, o rei vai operar uma reforma 

social, que era necessária devido a uma situação estagnada herdada das sociedades conservadoras dos séculos 

XVI e XVII. O rei cria uma série de decretos sobre abolição do feudalismo e de privilégios da nobreza e dos clérigos, 

reduzindo a grande influência do poder clerical e revelando uma maior sensibilidade para as necessidades da 

comunidade e novas instâncias culturais. Para esta reforma de pensamento é importante a influência de 

pensadores napolitanos como Antonio Genovesi e Ferdinando Galiani, cujo o contributo para a história do 

pensamento como uma prática de libertação foi muito além do Reino de Nápoles.  

É neste âmbito que surgem os primeiros inícios do Iluminismo napolitano que estava na vanguarda do seu 

tempo. Nápoles teve no século XVIII um crescimento acentuado da população, tornando-se uma das cidades mais 

populosas da Europa (mais de 500 mil habitantes), só comparável a Londres e Paris.14 Milhares de pessoas 

deixavam o campo para viver na grande metrópole, fruto de um desenvolvimento inicial excecional da 

industrialização. E a cidade tornou-se também um pólo de atração para muitos artistas e intelectuais estrangeiros. 

A produção artístico-arquitetónica atingiu níveis de alta especialização e grande qualidade formal. 

Ferdinando Fuga é um desses artistas estrangeiros atraídos para Nápoles. Nascido em Florença em 1699 

(findar do século do Barroco em Roma), quando esta era a capital do Grão-Ducado da Toscana, governado pela 

família Medici. Foi desde muito novo aprendiz do arquiteto florentino Giovan Battista Foggini (1652-1725), que 

estudou em Roma e foi dos primeiros arquitetos a trazer as experiências contemporâneas do Barroco romano 

para atual região da Toscana.  

Mais tarde, Ferdinando Fuga vai para Roma estudar na Academia 

Pontifícia onde vai sofrer a influência da “escola” de Carlo Fontana 

(1638-1714), arquiteto cuja a atividade inspirou todo o desenvolvimento 

construtivo em Roma entre finais do séc. XVII e meados do séc. XVIII 

caraterizada por grandes inovações, por uma espécie de ecletismo 

clássico que reunia, desviando-se dos elementos mais revolucionários, 

os modos dos grandes arquitetos do Barroco, Bernini (1598-1680) e 

Borromini (1599-1667). Carlo Fontana colaborou mesmo com Bernini em alguns projetos e foi por este muito 

influenciado. O peso que a instituição romana tinha na formação de arquitetos do início do Settecento é bem 

notória, produzindo uma figura de arquiteto de competências definidas e amplas com um papel importante na 

“transformação do existente”15 (Guerra, 1995: 170). Francesco Milizia (1725-1798) chegou mesmo a definir os 

                                                           
14 Vincenzo ESPOSITO. (2012) “Censimento della popolazione - Napoli non è più milionária”, Corriere del Mezzogiorno (20 

Junho), Disponível em: http://www.corrieredelmezzogiorno.corrierenapoli/notizie/ /cronaca/2012/20-giugno.2012/censi- 
mento -popolazione-napoli-non-piu-milionaria--201679376273..shtml [25/03/2018] 
15 Andrea GUERRA – Il trionfo della miséria: gli alberghi dei poveri Genova, Palermo e Napoli. Milão: Electa, 1995, p.170. 

1.6. Palazzo della Consulta, Roma. 

Projetado por Ferdinando Fuga em 1732.  
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projetos iniciais de Fuga como um estilo “borrominesco”, a exemplo de outros 

arquitetos de formação romana dos anos 20 e 30 do Settecento.16 Por isso, Ferdinando 

Fuga era, devido à sua formação, um arquiteto bem conhecedor dos mestres do 

Barroco e interessava-lhe sobretudo a plasticidade e os ênfases produzidos no “olhar” 

da arquitetura destes. É precisamente em meados do século XVIII, em 1748, numa 

fase de maturidade da sua carreira, que o florentino Ferdinando Fuga é chamado a 

Nápoles, no âmbito do programa de renovação do tecido urbano da cidade. Fuga 

representava junto da corte de Carlos de Bourbon uma garantia de competência e 

confiança. E vai introduzir em Nápoles uma figura profissional inédita, dotada de um 

saber – academismo romano – muito diferente do mundo profissional dos 

engenheiros locais. Nesta época, em Nápoles não havia uma formação específica 

para arquitetos como em Roma. Eram substituídos por engenheiros formados nas 

diversas escolas militares, cujos conhecimentos eram mais físico-matemáticos e 

sobre técnicas de fortificação. A chegada de arquitetos como Fuga e pouco depois 

Luigi Vanvitelli (1700-1773), responsável pelo projeto do Palácio de Caserta, e Antonio 

Canevari (1681-1764), que projetou o Palácio de Capodimonte, contribuiu para 

introduzir no reino a figura profissional do arquiteto. Fuga será o responsável pelo 

projeto de arquiteturas sociais, na década de 1751 a 1762 – o Real Albergo dei Poveri 

e o Cemitério das 366 campas – dois projetos destinados respetivamente à vida e à 

morte dos pobres.  

Carlos de Bourbon afirmava que muitos pobres inundavam a cidade e que esta estava com excesso de 

população, muitos levavam uma vida ociosa e libertina, mendigando sem educação cristã e sem aprenderem arte 

alguma, e que com o tempo ficavam inúteis, conflituosos e perigosos.17  O rei concebe para a cidade o desenho 

de racionalizar a vida e a morte dos pobres. O Albergo seria para controlar e transformar a vida dos pobres. O 

Cemitério seria como que um calendário da morte, “uma campa era aberta por cada dia do ano”18. São dois 

projetos utópicos que refletem a circunstância temporal de influência iluminista 

O rei tinha um pensamento iluminista social que pretendia eliminar a mendicidade e procurar a valorização 

do indivíduo, e um pensamento racionalista que pretendia a ordem e valorização das atividades económicas, fonte 

de magnificência real. É neste sentido que se deve olhar para a maior construção do reinado de Carlos Bourbon: 

o Real Albergo dei Poveri, uma construção no tempo para recolha de mendigos e máquina de trabalho que 

garantiria a manutenção do reino. 

A filosofia das luzes desenvolve-se no século XVIII na Europa. Um pensamento filosófico que tem origem nos 

empiristas ingleses e que teve grande difusão em França (Voltaire e Rousseau) e em Nápoles (Genovesi, Galiani e 

                                                           
16 Francesco MILIZIA – Memorie degli architetti antichi e moderni. 2ºvolume (Bassano 1785). Bolonha: A. Forni, 1978, p.291. 
17 Carlos BOURBON, citado por Francesco LUCARELLI– Recupero e fruizione del Real Albergo dei Poveri. Viaggio tra Utopia e 
Realtà. 1ª Edição. Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 2000, p. 147.   

18 Idem. 

1.8 Fachada barroca da 

Igreja dos Girolamini, 

Nápoles. Projetada por 

Fuga em 1780.  

1.7 Fachada barroca da 

Basílica de Sta Maria 

Maggiore, Roma. Projetada 

por Fuga em 1741-1743.  
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Pagano). Acreditava-se que a razão podia resolver problemas sociais e económicos da sociedade, abolindo as 

formas de autoritarismo monárquico e religioso. É também uma expressão de emancipação da classe burguesa, 

agora protagonista do mundo económico e comercial. 

O Albergo dei Poveri vai surgir na continuação do que estava a ser experimentado noutras regiões da Europa, 

como Inglaterra (Londres) e França (Paris), curiosamente os únicos lugares na Europa que viviam problemas de 

excesso de população semelhantes. Casas de trabalho, reformatórios, lugares de cura e abrigo, cozinhas para 

pobres… constituíam um sistema “quase penitenciário” para os indigentes onde estes eram resgatados através do 

trabalho. Era uma ideologia baseada no binómio “caridade-repressão”. A figura do pobre não era mais vista como 

nos séculos precedentes (medievais em particular) como componente natural da sociedade.19 O objetivo de fechar 

e acolher os pobres num lugar, simultaneamente prisão e oficina, deu vida a uma tipologia intermédia entre 

cárcere e indústria: o regulamento interno, a disciplina e a organização eram os elementos fundamentais do 

projeto. Não é um simples asilo de assistência, nem um lugar de produção. Traduz um momento decisivo na 

passagem de pobre recluso a operário de manufaturas.  

O pauperismo, na Europa dos séculos XVI e XVII, está na base de precedentes experiências de adequar espaços 

de arquitetura conventuais às exigências morais e higiénicas de recolha de massas. A estrutura de antigo convento 

com um claustro limitado por três pisos de quartos em galerias, com separação homens-mulheres-órfãos. Exige-

se a adoção de medidas de controlo para regular a vida dos pobres. A distribuição interna era definida por um 

rígido sistema de separação de sexos e subdivisão dos trabalhos, e os espaços eram impenetráveis do exterior e 

não comunicáveis através deles. Uma continuidade que pode ser vista como o aperfeiçoamento do modelo de 

reclusão.20  

Para o Albergo dei Poveri de Nápoles, Fuga adotará alguns dos mesmos princípios desta linha de 

desenvolvimento, com as principais exceções de não utilizar estruturas preexistentes e de pensar a uma escala 

sem precedentes na Europa. 

“Deliberámos erigir nesta Capital um geral Albergo para pobres de cada sexo, e idade, e apresentá-los a próprias, e 

necessárias artes, para que esta obra seja grata aos olhos de Deus, e de benefício desta Cidade, e Reino.”21 

O objetivo do rei era a eliminação da mendicidade, do desemprego e assegurar aos pobres a assistência 

necessário para os reabilitar. Em 1748, foi instituída uma comissão para escolher o local adequado à construção 

do Albergo dei Poveri. A ideia era de recolher num único local “muitos milhares de pessoas” e isto implicava a 

construção de um edifício de grandes dimensões na área de Nápoles. Esta comissão preocupou-se em recolher 

informações sobre este tipo de edifícios e procurar desenhos de projetos de edifícios para recolha de pobres já 

                                                           
19 Francesco LUCARELLI – op.cit., p.48 
20 GUERRA, Andrea; MOLTENI, Elisabetta; NICOLOSO, Paolo – Il trionfo della miséria: gli alberghi dei poveri di Genova, Palermo 
e Napoli. Milão: Electa, 1995, p.13. 

21 Carlos BOURBON – Recupero e fruizione del Real Albergo dei Poveri. Viaggio tra Utopia e Realtà. 1ª Edição. Nápoles: 

Edizioni scientifiche italiane, 2000, pp. 49-50. 
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realizados em Roma, Génova, Turim e Palermo. Os projetos de albergue de pobres em Génova, o Colégio da 

Província de Turim e os Hospícios de Palermo e Roma, foram tomados em consideração. 

O antecedente direto do Real Albergo dei Poveri em Nápoles é o Hospício 

seiscentista dos pobres de San Gennaro, instituído em 1667, criado num antigo 

convento beneditino. São dois modelos de recolha de massa de pobres diferentes. 

O Hospício de San Gennaro situava-se numa zona periférica ao centro urbano e 

afastada dos quarteirões existentes junto às portas das muralhas. Era uma zona de 

difícil acesso e de péssimas condições higiénicas. O Albergo, ao invés, não se vai 

“esconder” da cidade, apesar de ficar fora do centro urbano (muralhado). Vai 

instalar-se na principal via de acesso à cidade, que vem de Roma e das províncias 

do interior, marcando uma posição real no território, que estava em expansão e 

carecia de ordem, pois enfrentava uma mudança na relação cidade-campo. 

O Hospício de San Gennaro e o Albergo dei Poveri traduzem a descontinuidade, 

provocada por esta mudança na transição de modelo assistencial napolitana. Antes 

existia uma “assistência difusa”, inserida numa estratégia política enraizada na 

hierarquia de classes, que se baseava em estruturas corporativas da cidade, 

estruturas religiosas, como conventos e mosteiros, que eram pontos de referência 

para os pobres. Em meados do séc. XVII existia uma pluralidade de centros de 

assistência espalhados pela área urbana. O que o Albergo dei Poveri vem trazer é 

uma nova tipologia de “assistência centralizada”, com o objetivo de não só recolher 

os pobres, mas também transformá-los, desacreditando na antiga estrutura 

“definitiva” de classes, e acreditando no poder da Arquitetura para transformar a 

sociedade. 

De facto, no seu programa de requalificação urbana, uma das principais preocupações de Carlos de Bourbon 

era a de formar uma nova classe operária capaz de adquirir capacidades técnicas e artesanais no sentido de 

aprender os tradicionais trabalhos necessários à manutenção e construção da capital do reino. Nápoles procurava, 

nesta época, um modelo de sociedade organizado racionalmente que fosse capaz de libertar e capitalizar a energia 

criativa de que necessitava a cidade para reconhecer-se como uma metrópole europeia. O Real Albergo dei Poveri 

é, assim, projetado por Ferdinando Fuga como uma verdadeira “máquina” de arquitetura capaz de resolver 

problemas sociais e valorizar a cidade em redor. O edifício é desenhado com uma imagem de caráter imponente 

e monumental, assumindo uma aparência de poder que não difere da utilizada na arquitetura das construções 

para a alta sociedade, premiando a classe que ali viveria e se formaria e que se iria constituir como a base de 

funcionamento da moderna sociedade racionalmente organizada. É, por isso, uma das principais obras 

arquitetónicas que caraterizam a imagem de Nápoles borbónica, entre o Castelo Novo, o Forte de Sto. Elmo, o 

Teatro São Carlos, o Palácio Real de Caserta e o de Capodimonte. “O Albergo dei Poveri de Nápoles representa a 

1.9. Planta de implantação 
do Albergo dei Poveri (em 

baixo) em comparação 
com o Hospício de San 

Gennaro (cima). Giovanni 
Carafa (1775). 
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concretização parcial de uma utopia social caraterizada por uma potente esperança civil, infelizmente não 

alcançada.”22 

Ferdinando Fuga, quando projeta o Albergo dei Poveri (1748-1759), estava numa fase amadurecida da sua 

carreira enquanto arquiteto e, apesar de ter uma formação de base Barroca em Roma e os seus projetos até então 

serem na continuação dessa linguagem formal, para esta nova tipologia social de arquitetura vai sentir a 

necessidade de desenvolver uma linguagem e um modo de projetar diferentes, refletindo a complexidade da nova 

relação entre arquitetura e sociedade. 

Por esta altura, com a crescente perda de poder da Igreja (seu principal impulsionador) e os excessos de 

elaboração da linguagem arquitetónica nos interiores rococós, o Barroco começava a entrar numa fase 

descendente e o pensamento iluminista compelia os arquitetos do século XVIII, então conscientes da natureza 

instável da sua época, a procurar um estilo autêntico por meio de uma reavaliação precisa da antiguidade. 

Impulsionada pela consciência precoce do médico, físico e arquiteto francês Claude Perrault (1613-1688) pelo seu 

desafio à validade universal das proporções de Vitrúvio, começou a surgir, em meados do século XVIII, uma nova 

visão da história que levou os arquitetos a questionar os cânones clássicos vitruvianos e a documentar os vestígios 

do mundo antigo a fim de estabelecer uma base mais objetiva sobre a qual trabalhar.23 O que os motivava não era 

simplesmente copiar os antigos, mas obedecer aos princípios em que a obra destes se baseara. A pesquisa 

arqueológica, incentivada por Carlos de Bourbon, das ruínas das cidades romanas de Herculano e Pompeia 

desenvolveu-se a partir desse impulso e estimulou esta prática noutros sítios mais distantes. O ditame 

renascentista vitruviano, que se dava como válido – era o catecismo do Classicismo - seria agora confrontado com 

as ruínas autênticas. Nas décadas de 1750 e 1760 são publicados os primeiros desenhos em grande escala de 

ruínas. As gravuras do arq. Giovanni Battista Piranesi surgem neste contexto. “Ele representa o lado escuro 

daquela sensação, classificada por Edmund Burke em 1757 como sublime, de tranquilo terror induzido pela 

contemplação do grande tamanho, da extrema antiguidade e da decadência. Essas qualidades adquiriram plena 

força na obra de Piranesi por meio da infinita grandeza das imagens que retratou. Essas nostálgicas imagens 

clássicas eram, porém, como Manfredo Tafuri observou, tratadas “como um mito a ser contestado… com meros 

fragmentos, como símbolos deformados, como organismos alucinantes de uma ‘ordem’ em estado de 

decadência”.24 

Nesta crescente racionalização e objetivação do pensamento surgia a preocupação com a expressão formal 

apropriada e com uma fisionomia diferenciada para ajustar-se ao caráter social variável de diferentes tipos de 

construção. Neste sentido vai existir uma preocupação com a pureza geométrica, em reação aos dispositivos 

barrocos. O abade francês, historiador de arquitetura, Cordemoy (1655-1714,) num novo tratado de toda a 

arquitetura, em 1706 (200 anos antes de “Ornamento e Crime” de Adolf Loos), sustentava que a ornamentação 

tinha de ser submetida à adequação e que muitas construções não pediam nenhum ornamento. Fuga, no desenho 

                                                           
22 Maurizio BARRACO – op. cit., p. 12. 
23 Kenneth FRAMPTON – História crítica da arquitetura moderna. 5ªEdição. São Paulo: Martins Fontes, 2008 (1ªed. 1980), 
p.9. 
24 Idem, p.10. 
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da nova arquitetura social do Albergo dei Poveri, vai reclamar esta depuração e objetivação da linguagem e da 

fisionomia, na procura de uma autenticidade que revelasse zeitgeist (espírito do tempo). 

 

História crítica do edifício 

Redesenho do Edifício 

No imaginário coletivo de Nápoles, o Real Albergo dei Poveri é entendido como um objeto arquitetónico 

“áspero”. Acima de tudo, pelo estado de degradação e abandono em que se encontra já há um largo período, 

agravado pelos danos causados pelo sismo de 1980 que o deixou em grande parte inutilizável; depois, por uma 

espécie de “esquecimento histórico” generalizado que parece existir no seu código genético. Na gíria popular o 

edifício ficou também conhecido por reclusorio (prisão) e serraglio (serralhio), o que demonstra bem a atmosfera 

de decadência a que estava associado.  

A razão funcional original do edifício era hospedar todos pobres do reino, dividindo-os e controlando-os para, 

depois, se transformarem aprendendo uma profissão e deixarem o edifício. Os diversos espaços do Albergo são 

concebidos de modo a programar o dia-a-dia dos pobres, primeiro dividindo-os por sexo e idade em quatro 

categorias – homens, mulheres, rapazes e raparigas –, depois organizando-os em atividades diárias e descanso 

noturno e, finalmente, cuidando da “purificação” das suas almas (Igreja). Os espaços são assim caraterizados por 

configurações espaciais fortemente diversificadas e capazes de absorver o melhor da rigidez funcional.  

A complexa diversidade espacial do edifício não se reflete na “fria” fachada principal, diante da praça Carlo 

III, sóbria e silenciosa, representando a negação da ligação relacional com a cidade contemporânea. É vista como 

algo de diferente e fechado sobre a sua relação funcional íntima. O alçado principal dentro da sua sobriedade 

gráfico-cromática, tende a sublinhar uma marca estritamente relacionada com uma ação social. A fachada exprime 

a identidade específica do edifício, o seu propósito, a condição social do sujeito ao qual era destinado. Representa 

em termos formais não a “aura composicional”, mas a génese da razão utilitária. Fuga para representar esta nova 

tipologia iluminista vai recorrer a uma linguagem muito depurada, ao contrário das suas obras Barrocas, recorre 

a uma linguagem muito depurada em relação ao Barroco. 

Numa gravura de 1775, dá para perceber no 

alçado original do edifício a sua unicidade e o seu 

enquadramento na paisagem dos limites da cidade de 

Bourbon. O edifício inseria-se na zona suburbana 

oriente da cidade, sublinhando a baixa colina de 

Capodimonte, opondo-se à planície urbana inclinada 

sobre o mar a Sul. Ao contexto ambiental do golfo 

napolitano que era uma zona caótica e fragmentária, o 

Albergo propunha-se como uma presença perentória e elemento de “ordem”. A nível morfológico, a escala do 

edifício é perturbadora (o grande objeto e o pequeno tecido urbano e fragmentado). No entanto, numa visão 

1.10. Veduta da inserção do projeto original de Fuga na 
paisagem, Giovanni Carafa (1775) 
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urbana mais dilatada, além muralhas, a inserção do edifício parece bem estudada e calibrada, apesar das grandes 

dimensões.  

O desenho original do alçado principal do edifício que surge no Mapa de Carafa só voltou a ser desenhado em 

2001 pelo arq. Paolo Giordano, na comemoração dos 250 anos do lançamento da primeira pedra. Durante o séc. 

XIX, os desenhos que ilustram a obra são todos sobre a versão reduzida (e construída) com os três pátios, ao invés 

dos cinco inicialmente pensados. 

Os desenhos realizados ao longo do séc. XIX parecem não ter uma fonte métrica muito confiável. Estes 

desenhos influenciaram pintores da 2ªmetade do séc. XIX, que retratavam a presença constante do Albergo na 

inovadora paisagem urbana oriental da cidade. Representado ora entre arquitetura fragmentada e caótica, ora 

em primeiro plano como cenário da vida urbana, estes desenhos conseguem descrever o complexo diálogo de 

convivência entre a nova arquitetura a grandes dimensões e o resto da cidade. Assim, o Albergo dei Poveri foi se 

afirmando aos poucos no sedimento urbano e no imaginário coletivo das pessoas.  

No séc. XX, o Albergo dei Poveri já surge mais descrito com recurso à fotografia, sendo documentado não só 

o edifício na sua nova realidade urbana, mas também o seu interior e as atividades de reeducação e trabalho que 

dentro decorreram. Depois da 2ª Guerra Mundial vem um longo período de decadência que culmina com os 

colapsos - ala ocidental paralela ao Jardim Botânico e a ala principal oriental junto à praça Carlo III – devido ao 

sismo de 1980.  

No seguimento desta degradação surge a primeira campanha de 

levantamento arquitetónico do edifício, com as primeiras elaborações 

gráficas com recursos a bases exclusivamente métricas. Este 

levantamento, em conjunto com desenhos originais de Ferdinando Fuga 

que sobreviveram, tornou possível redesenhar o edifício naquela que 

seria a sua configuração original em 5 pátios. As campanhas de 

levantamento no local foram também complementadas com a 

confrontação de outras duas arquiteturas socias de Fuga em Nápoles, 

entre 1762-1779 – o “Cemitério das 366 campas” e o “Celeiro Público”. 

Assim, permitiu-se pela primeira vez, depois da conceção original de Fuga 

e a gravura de Giovanni Carafa (figura 1.10) desenhar o projeto original 

idealizado pelo o arquiteto florentino em 1759, precisamente o mesmo 

ano em que Carlos Bourbon deixa Nápoles para assumir o trono de 

Espanha, como Carlos III. Estes desenhos em conjunto com as descrições 

críticas do funcionamento tipológico, distributivo e espacial vêm 

colmatar uma lacuna gráfica que durou mais de 100 anos. 

 

 

1.11. Axonometria projeto original de 

Fuga em 5 pátios. 
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O monumento urbano e a cidade fechada 

A cidade fechada é quase sempre apresentada pela iconografia clássica 

como representação de um genius urbis definido, percetível e reconhecível. Na 

história do desenho urbano até ao séc. XIX, as representações em vista de 

pássaro eram as mais utilizadas para visões unitárias da cidade. A 

correspondência entre representação perspética e a cidade entrou em crise no 

momento em que esta começou a perder definição nos seus limites e a 

expandir-se para território circundante, sem regras e princípios de crescimento 

controlado. Foi na transição do séc. XVIII para o séc. XIX que Nápoles e a maior 

parte das cidades começaram a desfazer-se das suas muralhas enquanto 

limites e passaram a expandir-se num ritmo acelerado, correspondente à era 

da industrialização.  

A urbanização do campo, que transformou a cidade fechada e mensurável 

numa metrópole aberta, levantou a necessidade de uma representação não de 

perceção tridimensional, como a perspetiva em vista de pássaro, mas uma 

representação planimétrica. A cidade não precisava mais de ser apresentada 

graficamente como um lugar circunscrito a admirar, mas antes como uma 

grande área para analisar. Nesta perspetiva no final do séc. XVIII a produção de 

vistas urbanas vai cedendo passo à elaboração de plantas topográficas da 

cidade e mapas territoriais. Do ponto de vista de Nápoles, a gravura de Carafa 

foi o ponto de viragem. A representação da cidade e do seu território 

circundante, depois deste mapa passou a ser sobretudo com plantas capazes 

de restituir não a imagem da realidade urbana, mas a sua verdadeira medida, 

através de campanhas de levantamento do território, cada vez mais 

precisas e ajustadas. As três arquiteturas sociais de Ferdinando Fuga 

representam a concretização arquitetónica da inevitável laceração 

urbana de Nápoles na passagem de um sistema fechado a aberto. Estas 

arquiteturas são elementos-chave na transformação da Nápoles num 

sistema setecentista de Carlo Bourbon num sistema aberto e flexível – a 

cidade burguesa oitocentista – funcionando como elementos-âncoras 

capazes de forçar uma estrutura urbana fechada e dar diretriz ao 

crescimento urbano, confinando as principais vias mercantis. São 

arquiteturas de grandes dimensões implantadas fora das muralhas e o 

traçado viário era a estratégia escolhida para expandir e coser a cidade 

que transbordava além das suas muralhas. A expansão da cidade devia-

se às constantes trocas comerciais entre Nápoles e a região em redor 

da cidade. Desde o final do séc. XVIII ao início séc. XIX assiste-se a uma 

1.12. Cidade de Nápoles na 

1ªmetade de séc. XVIII – antes do 

Albergo. 

1.13. Cidade de Nápoles 

imaginando a implantação do 

projeto original de Fuga (1752). 

1.14. Confronto entre malha antiga, 

mudanças séc. XIX e as arquiteturas sociais 

de Fuga. 
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mudança de escala na cidade de Nápoles e à queda do binómio cidade-campo, que representava uma realidade 

urbana e paisagística muito clara, sustentada por uma relação definida de categorias temáticas: interior-exterior, 

artificial-natural. As arquiteturas de F. Fuga atribuem substância ao processo de transformação sofrido pela 

cidade. O novo paradigma passa a ser a cidade diluída no território. A “cidade-região” é o cenário de uma enorme 

variedade de fragmentos arquitetónicos e urbanos que dissolve definitivamente o “desejo mítico” da cidade 

ordenada e acabada.  

 Do projeto original ao definitivo  

Em meados do séc. XVIII, o rei Carlo Bourbon vai promover uma série de experimentações neste território 

dilatado, através de arquitetos estrangeiros para construírem a cidade do “futuro”. A obra de Ferdinando Fuga 

demonstra a consciência do arquiteto de que esta mudança seria feita operando em pontos específicos de um 

território vasto para contextos limitados, mas bem definidos – “fragmentos arquitetónicos carregados de carga 

emotiva e figurativa em relação aos aspetos sociais”25. A arquitetura de Fuga constitui-se como símbolo da cidade 

e sociedade do “futuro”, com edifícios de grandes dimensões definidos pelo seu uso claro e inequívoco. O projeto 

de cidade é pensado para satisfazer as novas necessidades sociais da sociedade pré-industrial num curto espaço 

de tempo – “relação causa-efeito iluminista”26. A ideia de cidade analisável através da sua espessura cultural, da 

emergência de projetos que mostram a verdade e a esperança de um tempo que uma visão determinista e linear 

da história deixa escapar. Intenções e ideias contidas não só no construído, mas também no desejo daquilo que 

pretendiam. 

O edifício de Fuga é contemporâneo a uma condição histórica de transformação estrutural das cidades 

europeias – o abandono dos limites das cidades, com a demolição das fortificações e o início de um crescimento 

urbano. Fuga intui e aceita o tempo de mudança. Experimenta novas possibilidades e potencialidades projetuais 

ligadas a esta arquitetura. O aparecimento de uma nova tipologia e uma linguagem sóbria, sublinha a condição 

dimensional alterada. Conceptualiza a “desordem” da nova realidade urbana e o encontro da “ordem” na 

emergência do objeto arquitetónico singular e limitado27. O Albergo representa naquele contexto o desejo de 

reapropriação da ordem primitiva perdida através da metáfora arquitetónica da construção de uma 

“microcidade”, capaz de fornecer: cama, refeição, formação e trabalho – à classe menos afortunada, levando à 

letra Alberti (1404-1472) quando afirmava que “a cidade é uma casa em ponto grande, e a casa uma cidade em 

ponto pequeno”28. Um programa funcional que nunca chegou a ficar completo, porque se baseava numa lógica 

de relações sociais que entrou em crise com as revoluções antimonárquicas e libertárias conduzidas pela 

sociedade burguesa pré-industrial que explode em 1790 (última década). Lógicas e razões abstratas que se apoiam 

na grande dimensão e perentoriedade tipológica que o Albergo assume no lugar, através de um mecanismo 

                                                           
25 Paolo GIORDANO – op.cit., p. 41. 
26 Andrea GUERRA – Il trionfo della miséria: gli alberghi dei poveri di Genova, Palermo e Napoli. Milão: Electa, 1995, p.83. 
27 Paolo GIORDANO – op.cit., p. 46. 
28 Leon Battista ALBERTI – Da Arte Edificatória, tradução de Mário Kruger e Arnaldo Santo. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2011 (1ªed. 1452), p. 170. 
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tipológico cartesiano experimental, assumindo, entre outras coisas, o papel de protagonista e diretor de um 

contexto urbano específico.  

O projeto do Real Albergo dei Poveri começou a ser projetado em 1748 e 

Fuga só o deu por terminado em 1759. Durante este período elaborou uma 

série de hipóteses projetuais. Entre 1748-1749, elaborou um primeiro projeto 

pensado para uma localização diferente daquela definitiva – o bairro Loreto - 

na zona periférica junto à costa de Nápoles, um local bem servido em termos 

de estrutura viária, mas geologicamente pantanoso (mais tarde será local de 

implantação do Celeiro Público). Este primeiro projeto tinha uma implantação 

em forma de quadrado e no interior encerrava 4 pátios também eles 

quadrados, divididos por dois corpos que se cruzavam ortogonalmente, 

materializando o eixo central da composição arquitetónica em cruz grega. Esta 

implantação planimétrica repropõe um esquema tipológico já conhecido no 

panorama arquitetónico, iniciado por Filarete (1400-1469) no desenho do 

Ospedale Maggiore de Milão (1451) no seio dos ideais de reforma 

renascentista, um modelo que será depois muito disseminado por toda a 

Europa. Este desenho, sobretudo em planta, constitui-se como um ponto de 

referência da arquitetura assistencial que se desenvolverá à luz do séc. XVIII, mas 

também será experimentado em estruturas tipológicas de palácios.  Diversos 

arquitetos da primeira metade do Settecento haviam experimentado este modelo. 

Projetos como o Palácio do Conclave em Roma de Filippo Juvarra (1725), e os 

desenhos nos anos de 1740 de Mario Gioffredo para o Palácio Real de Caserta 

(projeto que seria mais tarde feito por Luigi Vanvitelli também incluindo a cruz 

grega), constituíram referências tipológicas e os arquétipos compositivos do 

primeiro projeto de Fuga para o Albergo dei Poveri. Contudo, Ferdinando Fuga 

abandonou a localização litoral e pantanosa e vai fixar o edifício na área periférica 

da cidade norte-oriental colocando-se tangencialmente ao acesso mais 

importante para a cidade do Settecento, que fazia a conexão para o interior do território e consequentemente 

Roma. A nova dimensão contextual aliada aos problemas de projeto que emergiram no projeto anterior conduzem 

Fuga a mudar de estratégia. O desenho das fachadas da implantação quadrangular denuncia fortes contradições, 

como por exemplo a fachada principal como resultado de uma sobreposição mecânica no mesmo plano de duas 

fachadas distintas. A circulação também não estava bem resolvida, pois haveriam quatro braços da igreja 

correspondentes a cada classe de pobres não restando nenhuma para pessoas de fora.  

1.15. Planta Ospedale Maggiore 

de Milão (1451). 

1.16. Planta 1º projeto do 

Albergo de planta 

quadrangular(1748-1749). 

1.17. Alçados e cortes do 1º 

projeto do Albergo (1748-

1749). 
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Fuga mudou então, para uma implantação retangular (como justificava o 

lugar), composta por 5 pátios quadrados dispostos linearmente, dos quais o 

central apresenta um sofisticado organismo arquitetónico: uma igreja de planta 

central de perímetro hexagonal e uma elevada cobertura em cúpula. Neste 

núcleo central está inserido um sistema radial composto por 6 braços dos quais 

dois (a poente) estão ligados às alas dos homens e rapazes, dois (a nascente) 

com as alas das mulheres e raparigas e os restantes dois, dispostos 

transversalmente ao edifício. O esquema em “X”, adotado por Fuga no projeto 

das quatro naves diagonais da igreja representa uma evolução tipológica dos 

sistemas de igrejas de planta central. O grande espaço central desta igreja, a 

partir do qual se desenvolvem os espaços secundários, segue eixos de simetria 

ortogonal e diagonais. O modelo de referência que Fuga utiliza para este sistema 

planimétrico são os esboços de Michelangelo (1474-1564) para a Igreja de S.Giovanni dei Fiorentini em Roma, que 

não foi realizada. Num dos desenhos de estudo de Michelangelo é evidente a importância atribuída aos eixos 

diagonais da composição arquitetónica materializados na extremidade por quatro absides semi-circulares. Este 

pequeno esboço do esquema em “X”, colocado na parte inferior do projeto em questão de Michelangelo, propõe-

se como um protótipo tipológico que a cultura arquitetónica usará apenas dois séculos mais tarde. Na verdade, 

apesar de existir uma continuidade de pesquisa sobre este esquema de composição particular – Igreja de St. Louis 

des Invalides de Jules Hardouin Mansart e a Capela do Liberal Bruant Salpetriere em Paris, durante no séc. XVII; o 

projeto do Palácio do Príncipe Langrovio d'Assia em Kassel ou a Palazzina de Stupinigi em Turim por Filippo Juvarra, 

na primeira metade do séc. XVIII – é só em 1751 no pátio principal do Albergo dei Poveri em Nápoles, que os eixos 

diagonais de uma implantação de núcleo central explodem de forma dimensional e ficam definidos tipológica e 

funcionalmente. Desta forma, ao inverter as relações arquitetónicas entre o espaço central e os secundários, em 

comparação com a convenção clássica, Ferdinando Fuga, adotando a intuição de Michelangelo, propõe um 

sistema tipológico inovador que será usado depois noutras tipologias, como hospitais. Esta particularidade 

tipológica atribui ao Albergo dei Poveri o papel de “charneira” histórica no vasto panorama projetual europeu 

setecentista.  

Do ponto de vista compositivo, o novo projeto diferencia-se do anterior, sobretudo pelo grande equilíbrio, 

que expressa com coerência a ligação entre as plantas e os alçados, os espaços interiores e exteriores e a lógica 

distributiva. Esta linguagem arquitetónica expressa diretamente um renovado espírito da época. A determinação 

expressiva e a simplicidade figurativa de Fuga estão relacionadas com a nova lógica “racionalista” da arquitetura 

do século das luzes.  

1.18. Planta para Igreja de 

S.Giovanni dei Fiorentini, 

Michelangelo. 
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O longuíssimo alçado principal (cerca 

de 634 m no projeto original) eleva-se 

sobre um verdadeiro crepidoma (base do 

templo da cultura grega), em piperno 

(pedra vulcânica) que suporta os quatro 

pisos do edifício – seis em correspondência 

com o pátio central marcados pela abertura 

de vãos. No embasamento, além de uma 

série de pequenos vãos, abrem-se também 

os vãos configurados em arco que dão 

acesso a corredores que fazem o 

atravessamento ortogonal ao corpo da 

fachada principal. Em suma, o alçado principal é 

caraterizado por uma longa teoria de vãos 

emoldurados por uma dupla cornija em relevo. 

 Horizontalmente, o desenho da fachada é 

dividido em quatro partes por simples cornijas 

decorativas: o primeiro correspondente à base, a 

segunda correspondente ao 1º piso, a terceira ao 

2º e 3º pisos, e por fim a quarta parte, sobre a 

cornija de fechamento correspondente ao sótão, 

mais recuado no plano. Verticalmente, a fachada 

tem uma tensão claro-escuro gerada pela cor e é 

sobretudo marcada pelo ritmo das grandes 

pilastras de ordem toscana. Estes aparecem 

tanto nos extremos do alçado, como na 

interseção dos braços ortogonais com o principal, 

permitindo assim ler, mesmo do lado de fora, o verdadeiro funcionamento tipológico e estrutural do edifício. 

Nestas áreas particulares da fachada, também os vãos mudam de forma e tamanho, tornando-se mais 

imponentes. Em suma, todo o alçado se pode dividir em 3 composições distintas, sendo a parte correspondente 

ao pátio central a única que não se repete. É aquela onde existe um maior ritmo compositivo dado pelo aumento 

do número de pilastras e vãos, possível pelos dois pisos a mais que tem em relação ao resto do corpo principal.  

 Nesta parte central da fachada, a grande exceção compositiva é a marcação do acesso principal do 

edifício, através dos três grandes arcos do átrio, que é acedido por uma escadaria exterior em travertino branco. 

O frontão atualmente existente na parte central da fachada, foi realizado após a morte de Ferdinando Fuga (1782), 

porque a intenção do arquiteto seria rematar o edifício, acima da cornija, apenas com um simples sótão linear e 

1.20. Esquema em planta, alçado e secção do funcionamento do 

projeto original definitivo:  

 -Azul escuro – homens  -Azul claro – rapazes 

 -Vermelho escuro – mulheres -Vermelho claro – raparigas 

 -Amarela – igreja pate para o público 

 -Verde escuro  – igreja parte eclesiástica 

 -Verde claro – parte administrativa 

1.19. Alçado principal e planta realçada, piso de entrada, do projeto 

original definitivo.  
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contínuo a todo o alçado. A vontade do arquiteto era reduzir os aspetos formais e estruturais da sua arquitetura 

a uma lógica simples e essencial, conforme era o ideal iluminista emergente. 

O projeto em questão colocava ao arq. Ferdinando Fuga dois problemas essenciais: o primeiro era relativo à 

criação de uma tipologia que não existia até à época – um lugar destinado a quatro “classes humanas” distintas 

que deveriam estar separadas fisicamente e, ao mesmo tempo, que possibilitava a realização da união espiritual 

destas num local central altamente simbólico e representativo; o segundo problema prendia-se com o resolver de 

uma construção lógica e funcional, de espaços interiores e exteriores, onde a conexão e separação de diferentes 

espaços programáticos funcionasse de uma maneira fluida e natural, quase como a ideia de uma linha de 

montagem, em confronto com a industrialização que era antecipada em Nápoles. A resposta de Ferdinando Fuga 

foi clara e perentória: um grande corpo paralelepipédico composto por uma sucessão linear de pátios. Utilizando 

um pátio a mais em relação ao primeiro projeto (quadrilátero com quatro pátios internos), Fuga consegue libertar 

a igreja e propô-la como um núcleo central autónomo capaz de se ligar ou isolar, de acordo com as necessidades, 

com o resto do edifício e com a cidade. Este núcleo arquitetónico central da igreja além de cumprir uma função 

muito específica – lugar de cerimónias religiosas – acabaria por ser uma espécie de centro gravitacional em torno 

do qual giraria a vida física, funcional e espiritual de todo o edifício e dos que nele habitariam. O único pátio fruível 

é o central, onde estão localizados armazéns e outras áreas de serviço para a primeira limpeza dos recém-

chegados, e suas roupas. Estes espaços são criados nas fundações dos seis braços que irradiam a partir da grande 

rótula central, criando assim seis pátios triangulares, nos espaços intersticiais, que se comunicam uns com os 

outros através de corredores estreitos. Os espaços internos resultantes das fundações da grande cúpula que 

cobriria o espaço central do projeto são espaços inacessíveis, bem como os quatro pátios quadrangulares laterais 

que compõem o Albergo dei Poveri, através do exterior. 

Em correspondência ao pátio central, Fuga projetou um corpo 

anexo ao volume paralelepipédico, acessível através de corredores 

que o ligariam ao alçado norte do edifício. Este volume anexo, que 

nunca chegou a ser construído, teria dois pisos e destinava-se às 

habitações dos oficiais do edifício, bem como outros espaços de 

serviço, usadas provavelmente como estábulos. 

A entrada principal era o único acesso ao edifício tanto para os 

hóspedes, como para o público de fora. Contudo, o átrio é caraterizado 

por três vãos onde se fazia logo de início uma segregação: o vão 

central, que tinha continuidade para a igreja, era destinado ao público 

que não habitava no edifício; o vão a poente era a entrada para os 

hóspedes do sexo feminino (raparigas e mulheres); e o vão a nascente 

era destinado aos hóspedes do sexo masculino (rapazes e homens). Os 

dois vãos laterais tinham depois ligação ao sistema de distribuição 

horizontal do edifício, através do contínuo corredor central que serve 

todos os espaços do piso de entrada (corpos principais, a norte e sul, 
1.21. Pátio central da igreja do projeto 

original, piso entrada 
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e os seis corpos transversais que dividem e delimitam os cinco pátios internos). Cada um dos quatro pátios laterais 

é acedido pelo piso da entrada, através de um grande espaço que define o lado sul dos pátios que era o refeitório. 

Os outros espaços, em redor dos pátios, com exceção daqueles de planta quadrada na interseção dos corpos que 

tinham uma função de recolha de água, eram laboratórios, salas, lavatórios, instalações sanitárias ou prisões. As 

escadas que se encontram nos corpos transversais que dividem ambos os pátios laterais faziam o acesso para os 

quatro espaços de dormitórios, no 2º e 3º pisos. As escadarias que se encontram mais próximas dos dois pátios 

nos extremos têm apenas ligação com o 2º piso, enquanto que as outras duas escadarias faziam apenas a ligação 

ao 3ºpiso, não comunicando com o piso intermédio.  

A Igreja no núcleo central do pátio principal é o símbolo arquitetónico mais saturado de idealismo e 

esperanças, o mais “utópico” entre aqueles desenhados tanto em Nápoles, como em Roma, por Ferdinando Fuga. 

A ideia original do arquiteto do séc. XVIII de atribuir a cada uma das quatro naves uma classe humana específica 

permite o desenho daquilo que seria uma “máquina arquitetónica de purificação” perfeita do ponto de vista 

funcional e sem precedentes a nível tipológico. Os homens, mulheres, rapazes e raparigas desciam até às 

respetivas naves da Igreja, desde as suas habitações nos andares superiores, através de escadas localizadas nos 

quatro cantos do pátio central. Das oito escadas localizadas nos cantos do pátio, elas podem ser distinguidas pelo 

comprimento dos respetivos lanços: os mais compridos são o acesso dos hóspedes “pobres” e os restantes quatro 

volumes de escadas mais curtos fazem a ligação com as habitações das pessoas que fazem a administração do 

edifício. As quatro classes de “pobres” acediam às suas naves singulares através de uma estreita passagem 

“escavada” na possante espessura das paredes que conformam as apsides semicirculares, semelhantes às 

projetadas por Michelangelo na Igreja de S. Giovanni dei Fiorentini em Roma (fig. 1.18.). As naves da igreja 

caracterizar-se-iam pela grandeza simples das estruturas verticais que suportariam a cobertura abobadada e pelo 

ritmo regular dos vãos retangulares que se abririam entre contrafortes.   

As naves sudoeste e noroeste do edifício, conectadas com os 

dormitórios do segundo e terceiro pisos, eram destinadas respetivamente 

aos homens e aos rapazes. Vice-versa, as naves sudeste e nordeste, 

também elas conectadas autonomamente uma com os dormitórios do 

segundo piso e outra com os do terceiro, destinavam-se respetivamente 

às mulheres e raparigas. Recolhidos nesses enormes espaços abobadados 

das naves, os pobres poderiam acompanhar a missa que era dada no 

núcleo central do sistema radial ou confessar-se em massa. No espaço 

resultante entre os elementos portantes da estrutura existiriam 24 

confessionários por nave, 12 em cada lado, num total de 96 

confessionários entre as quatro naves para todos os pobres que ali 

habitavam. Era a ideia de um espaço que permitiria uma purificação rápida 

e em série das almas dos pobres.  O acesso das quatro naves ao espaço 

central da igreja era impedido por um portão metálico. Os estreitos 

corredores, conectados com o vão central do edifício religioso, entre a 

1.22. Pátio ”rapazes” do projeto 

original, piso dos dormitórios. 
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estrutura portante das naves e os sólidos pilares de base quadrada, permitiriam aos sacerdotes irem aos 

confessionários e realizarem os seus rituais diários. Nos lados internos do pátio central nos braços que separam 

este último dos dois pátios intermédios, existem uma série de pequenas câmaras, provavelmente seriam celas 

utilizadas para segregar e punir os eventuais hóspedes indisciplinados. Entre as funções “social” e religiosa em 

torno dos pátios, estes espaços de segregação serviriam para relembrar os hóspedes do Albergo que os crimes 

cometidos contra a comunidade não iriam aproveitar da indulgência e proteção da igreja. 

As plantas dos segundo e terceiro pisos (dormitórios) são tipologicamente iguais entre elas, exceção feita: aos 

volumes de escadas colados nos braços que separariam os pátios intermédios daqueles mais laterais, e para as 

diferentes possibilidades, nos dois andares, de acesso às escadas e às varandas que existiriam nas quatro naves 

da igreja. Tais diferenças existem porque garantiam a constante divisão das quatro classes humanas no 

funcionamento dos fluxos de percursos dos dormitórios para as atividades diárias localizadas no piso térreo e em 

torno dos quatro pátios. Através de uma atenta leitura da planta do segundo piso pode observar-se que, apesar 

da presença de quatro núcleos de escadas, nos dois braços transversais, apenas dois destes consentem o acesso 

deste ao piso terra: um na parte poente do edifício a serviço dos dormitórios dos homens e outro na parte 

nascente, a serviço das mulheres. Os restantes dois núcleos de escadas estão fechados ao segundo piso, ligando 

exclusivamente o terceiro piso ao piso térreo. 

A planta do primeiro piso mostra também que os dormitórios que existiam nesse nível estavam conectados 

exclusivamente com as duas naves que se estendem da igreja para o corpo sul do Albergo. A conexão seria feita 

através das escadas existentes nos ângulos do lado sul do pátio central. Através de cada um destes acessos 

verticais era possível aceder ao piso térreo e às varandas que percorriam todo o perímetro das despojadas paredes 

internas das naves da igreja, em correspondência aos segundo e terceiro pisos. No segundo piso, Fuga desenhou 

exatamente o mesmo sistema de fechamento nos núcleos de escadas existentes nos ângulos do lado norte do 

pátio central, isolando assim, desse andar, as duas naves norte com as respetivas varandas que, pelo contrário se 

conectam exclusivamente com os dormitórios do terceiro piso.  

No segundo piso, existiria também uma separação física no eixo de simetria transversal do edifício que 

dividiria, no corredor norte do edifício, os dormitórios dos homens do das mulheres. No corpo da fachada 

principal, o efeito de barreira seria garantido pela presença dos quartos destinados ao comando militar e ao 

alojamento dos ministros do Albergo dei Poveri. Deste modo, no segundo piso, garantir-se-ia uma total 

impermeabilidade entre o setor poente destinado aos homens e nascente destinado às mulheres. 
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Em suma, as plantas dos segundo e terceiro pisos diferem-

se, nos braços transversais, pela ausência de um núcleo de 

escadas – que serve exclusivamente o piso abaixo – e pela 

inversão da acessibilidade às naves e varandas respetivas para 

servir os rapazes e raparigas desde os seus dormitórios. 

Ferdinando Fuga conseguiu assim, através de uma divisão de 

fluxos de percursos horizontais e verticais, desenhar um sistema 

arquitetónico racional e rigoroso que permitia uma total divisão 

entre homens, rapazes, mulheres e raparigas. De tal modo, que 

cada um dos dormitórios situados no segundo e terceiro pisos 

tinha acesso ao piso térreo através de acessos autónomos, tinha 

um pátio individual, um refeitório individual, salas de laboratório 

individuais e uma nave da igreja individual. Este último seria o 

único lugar arquitetónico, onde as quatro classes de hóspedes 

podem juntar-se, apesar de não fisicamente, pelo menos a um 

nível percetivo.  

O projeto dos alojamentos da administração segue principalmente 

a necessidade de caráter funcional. Carateriza-se pela presença de uma 

elevação que permite que o portal de entrada da igreja assuma uma 

altura superior. Criado com uma escada dupla capaz de gerar, dentro 

do corredor, uma protuberância arquitetónica, que vem certamente da 

aprendizagem barroca. Analisando a secção longitudinal do corpo 

principal do edifício é possível compreender a complexidade funcional 

e estrutural que carateriza os espaços de mezaninos que eram 

destinados ao alojamento da administração – uma espécie de edifício dentro do edifício. Existiriam seis pisos de 

mezaninos, que para além de se conectarem verticalmente, através dos pequenos núcleos de escadas 

independentes nos ângulos do pátio central, também se conectavam horizontalmente com os dois pisos de 

dormitórios dos pobres, apesar dos desníveis métricos entre planos, assumindo uma configuração arquitetónica 

sincopada. O desafio para o arquiteto, dada a diversidade imposta pelas cotas dos diferentes níveis, considerando 

também o nível zero coincidente com o piso térreo do Albergo dei Poveri, foi salvaguardar o alinhamento dos vãos 

da fachada na parte central e nas partes correspondentes aos pátios laterais. Dado um padrão de fachada 

pontuado pelo ritmo rigoroso dos vãos, a adição, na parte central do edifício, de dois outros níveis causa uma 

distorção estrutural que levou o arquiteto florentino a enfrentar uma experimentação de projeto que, de facto, 

não podia ser satisfeita pelas normas estéticas da convenção clássica.  

Uma convenção, no entanto, que muito influenciou o projeto de Fuga nas leis de proporção harmónicas do 

edifício. Nesse sentido, por propor uma forte inovação tipológica e funcional, o Albergo dei Poveri responde a uma 

série de critérios tradicionais capazes de configurar harmonicamente o espaço central da igreja nas relações entre 

o vão central e a cúpula, e relacionar ritmicamente a colocação dos braços transversais entre o pátio central e os 

1.24. Parte administrativa, secção do 

corpo central da fachada. 

1.23. Sistema de acessos verticais que garantia 

separação das diferentes classes de pobres. 
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laterais. A contínua tensão arquitetónica entre tradição e inovação nas diferentes fases de conceção e 

representação do Albergo elevam o projeto a uma obra emblemática no trabalho projetual de Ferdinando Fuga. 

Em primeiro lugar porque resume e repropõe, numa forma arquitetónica realizada, as reflexões centrais do novo 

debate que se estruturava em França e Itália e que, posteriormente, se incorpora na arquitetura do iluminismo. 

Depois porque consegue relacionar a magnificência civil do seu caráter arquitetónico com a caridade social do seu 

programa funcional. E por fim porque, o Albergo dei Poveri marca o início de uma experimentação urbanística-

arquitetónica, continuada ao longo dos anos através dos projetos para o “Cemitério das 366 campas”, o “Celeiro 

Público” e os outros edifícios que pelas grandes dimensões e pela prerrogativa de serem objetos arquitetónicos 

projetados para um novo lugar: o extraurbano tornado acessível devido ao desaparecimento das muralhas da 

cidade. A utopia da lógica do Iluminismo é instalada na topos rural, livre do preexistente construído. Uma lógica 

que com base na razão tipológica, funcional e distributiva, irá trazer de volta uma ideia de um topos estruturado 

a partir do interior urbanizado do objeto arquitetónico.  

 

 

 

 

 

  

1.25. Mimmo Jodice, fotografias das ruínas do Albergo dei Poveri, 1999. 
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2. A ruína – a abstração no processo de intervenção 

 

 

Definição teórica: ruína – abstração – intervenção 

A nossa conceção do mundo, as cidades, o nosso conhecimento nos diversos âmbitos da vida é um universo 

fragmentado, descontínuo, desconexo e, por vezes, incompreensível. A tentativa do homem de dar ordem e 

significado ao que o rodeia vê na inexorabilidade do tempo a sua principal motivação e, ao mesmo tempo, a sua 

inevitável “derrota”. Neste âmbito, o homem tem na arquitetura um dos seus principais instrumentos de 

ordenamento ao serviço da sociedade. A ruína, neste sentido, reconhece-se como uma imagem potente da 

simbiose de uma construção de ‘ordem’ humana e uma desconstrução contínua da natureza. 

As ruínas arquitetónicas são restos de algo que não se conhece exatamente, de algo que alguma vez existiu, 

pleno de sentido e funcionalidade, mas agora sem vida. Traduzem-se em fragmentos que escapam a uma visão 

de conjunto, a um saber organizado e racional. São “peças concetuais, técnicas ou formais, onde a imagem final 

não é unívoca e tão pouco predeterminada”29. As ruínas possuem uma dimensão onírica porque são espaços que 

podem remeter para a fantasia e a especulação imaginativa e são, por isso, um convite à arte de construir ou 

reconstruir mentalmente. 

Reconhecendo-se a íntima ligação da intervenção arquitetónica sobre a ruína como um processo, 

necessariamente, mental, interessa conhecer qual foi a evolução que este processo sofreu ao longo da História 

para ajudar a enquadrar e entender a disposição contemporânea. A este acesso mental, interpretativo da ruína, 

atribui-se o papel da abstração. Para melhor compreensão deste processo, primeiro, deve ter-se como base as 

definições etimológicas do conceito, das quais se extraem as ideias de fundo mais apropriadas para a investigação:  

 “Abstração (do latim abstractione, «separação»), s. separação mental de um ou mais elementos concretos de uma 

 entidade complexa (facto, representação); hipótese. 

 Abstrato, adj. separado daquilo a que pertence; s. o que se considera existente no domínio das ideias e sem base 

 material.  

 Abstrair (do latim abstrahere, «separar»), v.tr. isolar pelo pensamento as qualidades ou propriedades dos seres; 

 simplificar; v.refl. alhear-se (de); concentrar-se (em).”30 

A partir da definição do conceito de abstração podemos reconhecer a sua ligação já por si inerente à disciplina 

da arquitetura. Sendo o espaço o elemento “protagonista da arquitetura”31 como afirma Bruno Zevi, o processo 

de abstração pode considerar-se na base da disciplina que, para apreender uma realidade não palpável, vai servir-

se de “um vocabulário tridimensional que inclui o homem”32 – ponto, reta e plano – dimensões espaciais, 

                                                           
29 Alberto USTÁRROZ – La lección de las Ruinas. 1ªedição. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 1997, p. 12. 
30 J. COSTA; A. MELO – Dicionário da língua portuguesa. Porto: Porto editora, 2004, p. 13.  
31 Bruno ZEVI – Saber ver a arquitetura. Lisboa: Editora Arcádia, 1977 (1ªed. 1948), p. 2. 
32 Idem. 
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abstratas, que contribuem para o esclarecimento do seu conteúdo, pois “espaço é também ele forma e matéria”, 

como afirma Fernando Távora33. Importa, neste ponto, enquadrar a noção de conteúdo no contexto da 

dissertação, recorrendo ao pensamento de Martin Heidegger, como o conjunto de ideias, valores e dimensões 

espaciais de uma forma arquitetónica.34 Tudo qualidades não tangíveis, mas que se definem pela forma 

construída, portadora desse conteúdo cognitivo.  

Ao considerar uma ruína histórica, o processo de abstração ganha ainda mais significado na arquitetura. Como 

já foi referido, a ruína incita já por si a um processo interpretativo mental e a arquitetura tem na sua base um 

vocabulário abstrato de apreensão do espaço. Existindo um objeto histórico preexistente, desconexo, o recurso à 

abstração torna-se essencial na ideia de extração (“separação”) do tal conteúdo, verdadeiro detentor de 

conhecimento.  Para tal, reconhece-se a necessária experiência percetiva como estímulo de questionamento e, 

no prolongamento da experiência do conhecimento, uma atitude crítica, racional, sobre a perceção. Importa 

tornar claro que a abstração não se reflete num alheamento formal em relação ao objeto histórico com o qual 

tem que se relacionar, é precisamente o contrário, intensificar a relação entre a intervenção e o objeto 

preexistente identificando os pontos de contacto (valores) a serem fortalecidos, para revelar e dar continuidade 

à identidade histórica. 

Simplificando a ideia de abstração, pode pensar-se que é como quando diante 

de uma pintura (abstrata) nos afastamos um pouco (para ter distância) e 

semicerramos os olhos para, da imagem total (complexa), extrairmos as suas 

manchas e linhas de força (identidade) – alhear (de), concentrar (em). Contudo, 

não convém confundir esta ideia com a influência da pintura abstrata na prática 

da arquitetura – fenómeno que se observa nas vanguardas europeias do início do 

séc. XX. Esta relação pode levar a pensar-se mais na dimensão pitoresca da 

arquitetura e a realçar a presença do novo, quando no âmbito desta investigação 

se pretende refletir na ideia de abstração que integra a intervenção e o contexto 

histórico numa única identidade.  

 

A interpretação da ruína ao longo da história – “construção” da abstração 

Interessa agora procurar entender a evolução e a construção do processo de abstração na consideração da 

ruína histórica, que permita compreender e enquadrar a disposição atual da arquitetura contemporânea e assim 

olhar de forma “crítica” também para a ruína do Albergo dei Poveri de Nápoles. É importante perceber que as 

disposições que se irão construir sobre este mecanismo mental do discurso teórico, em arquitetura, não 

representam um conjunto de princípios doutrinais. 

 

                                                           
33 Cf. Fernando TÁVORA – Da organização do espaço. 9ªEdição. Porto: FAUP publicações, 2015 (1ªed. 1962), pp. 11-12. 
34 Cf. Martin HEIDEGGER – “Construir, Habitar, Pensar”, 1951. Teoria e Crítica de Arquitetura, Século XX, AAVV. Lisboa: Ordem 

dos Arquitetos e Caleidoscópio, 2010, pp. 349-351. 

2.1. M. Biberstein, Towards 
Silence (1948) 
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Na antiguidade e na época medieval, o conceito de ruína estava circunscrito ao “seu sentido óbvio e literal” 

de algo destruído e sem vida.35 O “restauro” prendia-se somente com a ideia descomplexada de refazer, como 

procura de uma funcionalidade perdida, ou na melhor das hipóteses como reaproveitamento do existente, 

suprimindo ou adicionando forma à construção vigente na intenção de “apagar” ou “reescrever” os feitos dos seus 

antecessores. Na época medieval as ruínas da antiguidade clássica greco-romana não são apenas “recicladas” 

utilitariamente mas, com o mesmo à vontade, desmanteladas e reinseridas em novas construções, muitas vezes 

só para as embelezar. Havia sobretudo um sentido muito prático e económico de aproveitamento do material das 

construções preexistentes para construção das necessidades quotidianas imediatas. São exemplos, o “Circo 

Máximo em Roma que durante a Idade Média foi totalmente ocupado por habitações”36 ou o Coliseu de Roma 

que “foi transformado numa fortificação para defesa de Roma no séc. III”37. 

Só no Renascimento é que surgem as primeiras noções de valorização e proteção de um passado – a 

antiguidade clássica - e as ruínas começam a ser encaradas como fontes de conhecimento e acesso a uma cultura 

que estava esquecida. Surge nesta época pela primeira vez associado ao conceito de ruína o valor de modelo. Esta 

visão começa a surgir a partir dos intelectuais humanistas do Quattrocento, através do meio literário que, liberto 

das paixões religiosas medievais,38 vai olhar com renascido interesse as obras do passado e admirá-las por serem 

fontes de conhecimento. É neste contexto que surge a descoberta do tratado de Vitrúvio e a ruína como 

fundamento de exaltação do mito clássico. Neste âmbito lembra-se Riegl, quando afirma que a conservação de 

monumentos em sentido moderno começou no renascimento italiano com o despertar de uma nova valorização 

consciente para os monumentos clássicos, assim como com o estabelecimento de dispositivos legais para uso e 

proteção.39 Este despertar da valorização da ruína está patente nas reflexões de Rafael (1483-1520), o famoso 

artista renascentista, na carta que envia ao Papa Leão X40 (1513-1521) em 1518, na qual denuncia as contínuas 

destruições promovidas pelos próprios papas e artistas, com o objetivo de extração dos materiais dos edifícios 

antigos.41 Contudo, é na figura de Leon Battista Alberti (1404-1472) que se densificam as mais importantes noções 

do Renascimento relativas à valorização da ruína, que são de grande modernidade e talvez marcam a génese da 

interpretação da preexistência histórica. 

Alberti demonstrou uma grande preocupação com a qualidade da arquitetura que se praticava e nele vemos 

iniciar-se um discurso de atenção com a intervenção arquitetónica em ruínas. Afirmava que se devia “examinar e 

considerar cuidadosamente o que se vai mexer” para entender bem o edifício e “aderir ao projeto original” para 

                                                           
35 Cf. Juan CIRLOT – Dicionário de Símbolos. Lisboa: Dom Quixote, 2000, p. 394. 
36 Raquel VAZ – Património Intervir ou Interferir. Sta. Marinha da Costa e Sta. Maria do Bouro. Dissertação Mestrado em 
Arquitetura. Coimbra: 2009, p. 12. 
37 Mário de Sousa JÚNIOR – “O conceito de ruína e o dilema da conservação em arte contemporânea”. Revista ARA, nº2. São 

Paulo: Grupo Museu/Património FAU-USP, 2017, p. 140. 
38 Associada a colecionadores de arte antiga, que valorizavam os objetos por uma simples visão decorativa. 
39 Alois RIEGL – O culto moderno aos monumentos. A sua essência e a sua origem. São Paulo: Perspectiva, 2014 (1ªed. 1903), 

p. 35. 
40 Papa Leão X foi contemporâneo ao início da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero. 
41 Rafael SANZIO, cit. in Françoise CHOAY – A alegoria do património. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 48. 
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não estragar o caráter do projeto e não arruinar o pensamento do “inventor”.42 A adição de novos elementos 

teria, por isso, de ser feita com grande respeito pelo conjunto, comportando a mesma ideia de beleza43 que o 

antigo possuía e que era definidora do seu caráter. Ao nível da prática de projeto existe o exemplo da intervenção 

de completamento da fachada da igreja medieval de Sta Maria Novella em Florença, do séc. XII, no qual as suas 

novas formas reclamavam tanto os conceitos originais que teóricos de arquitetura posteriores, como Milizia 

(1725-1798) e Quatremère (1755-1849), chegaram a rejeitar a sua autoria.44 Alberti oferece uma ideia de evolução 

natural na arquitetura, admitindo um caráter de vida também aos edifícios, quase da mesma maneira que Moneo, 

hoje, diz que cada edifício tem uma vida própria, não num sentido orgânico, mas exatamente de evolução com o 

tempo.45 Considerava que o mais importante era tentar manter a estrutura antiga e evitar a todo o custo a 

demolição. As razões pelas quais defendia a proteção de edifícios históricos eram as inerentes qualidades 

arquitetónicas da solidez e beleza e os valores históricos e didáticos daqueles. Em Alberti assiste-se à reflexão 

inédita até então, quanto à definição da posição do arquiteto perante a ruína. Constrói uma dialética de mental 

que comporta noções de grande modernidade e que é transmitida através do arquiteto contemporâneo G. 

Byrne.46 . Criou a figura do Restauracio que simbolizava a possibilidade de “congelar uma forma de um edifício no 

tempo, sem mudar” e a figura do Inovacio que simbolizava construir um edifício ‘de raiz’ e a ideia de inovação e 

criatividade, construindo sem relação com o contexto histórico. Estas duas figuras aparentemente antagónicas 

eram duas possibilidades de intervenção de projeto que Alberti considerava não serem adequadas: o Restauracio 

implicava uma posição de conservação e restauro tecnicamente possível, mas impossível do ponto de vista de 

conservar dentro das formas mantidas os modelos de vida que estão na sua origem, “porque um edifício hoje não 

é vivido e percebido da mesma maneira que no passado, os modelos de vida 

já não são os mesmos”; a posição do Inovacio também considera ser 

insuficiente porque até certo ponto acrescenta conhecimento ao que se sabe, 

mas se “inovar está relacionado com um corte na realidade e com um corte 

com o que vem do passado” significa construir a partir do nada e cair numa 

espécie de ‘vazio intelectual’. A partir destas duas figuras, Alberti retira um 

terceiro conceito – o Instituicio – que afirma ser o adequado ao ato de projeto 

arquitetónico em contextos históricos: “institui-se uma situação que tem a ver 

com o momento em que é construído, que pode e tem sempre a ver com o que 

vem detrás (passado), mas que obviamente pode acrescentar qualquer coisa da 

nossa cultura e do nosso tempo”.  

                                                           
42 L. Battista ALBERTI, cit. in Jukka JOKILEHTO – A History of Architectural Conservation. York: Institute of Advanced Architectural 
Studies, 1986, p. 16.  
43 A beleza para Alberti era o conceito mais importante numa obra e definia-se pela relação de acordo das partes com o todo, 

algo que considerava ser inerente à estrutura para que o conjunto respirasse livre e harmonicamente sem destoar. 
44 Jukka JOKILEHTO – op. cit., p. 16. 
45 Referência ao arquiteto contemporâneo Rafael Moneo e ao texto “La vida de los edificios”, Barcelona: Acantilado, 2017. 
46 Referência ao conhecimento adquirido na palestra “Inside a Creative Mind” com o arquiteto e na visita acompanhada pelo 
mesmo, ao Teatro Thalia, ambas em abril de 2016, Lisboa. As citações que surgem de ALBERTI são, por isso, feitas através de 
G. BYRNE. 

2.2. Alberti, completamento da 
fachada da Igreja Sta Maria 

Novella (1470) 
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Na segunda metade do séc. XVI, a ideia da ruína da antiguidade clássica segue um caminho mais próximo da 

erudição, com os artistas e intelectuais a fazerem viagens de estudo a Roma e ali permanecerem para manterem 

um contacto direto com as preexistências clássicas, que viam como “depositárias de um saber quase oculto”47. 

Existe em relação à intervenção em contexto histórico uma atitude operativa de grande diversidade – “são 

exercícios criativos autónomos, aqueles que manifestam alguns dos seus mais qualificados representantes 

[arquitetos], uma análise crítica completa do monumento sobre o qual atuam”48 – deste modo fazendo 

‘recriações’ de adaptações à ‘imagem’ da época, com transformações, reintegrações, adaptações e não como 

“restauros”. 

No Barroco, o tema da ruína passa por uma renovação. Além do valor de 

modelo e didático, surge uma nova valorização da antiguidade clássica com a 

conceção do bucólico e da natureza, que se impõe entre as ruínas, introduzindo 

assim uma dialética entre cultura e natureza ou razão e sensibilidade, que muito 

se relacionava com aquilo que o Barroco pretendia suscitar no que se refere à 

importância dada à perceção e à plasticidade que se queria na encenação de uma 

arquitetura, com a contemplação do infinito contrapondo-se à grandiosidade 

construtiva das ruínas e convidando aos devaneios das paixões do momento. Esta 

fase de maior exploração, operativa e plástica, da ruína surge perante o impulso 

de renovação do discurso da Igreja na Contrarreforma e da afirmação do poder 

das monarquias absolutistas – “os papas assumiram a condição de herdeiros de 

Roma”49, onde o Coliseu romano, por exemplo, é tomado como pedreira.  

Na continuidade deste percurso histórico, destaca-se novamente a importância do período de meados do 

séc. XVIII de índole iluminista50, como gerador de uma atitude decisiva para a génese de uma disposição abstrativa 

da intervenção sobre a ruína. A interpretação barroca do homem e da natureza, que fundia os dois valores “em 

benefício da ornamentação e do prestígio”51, era agora substituída por uma separação52 estabelecendo-se, assim, 

uma distância mental em relação a tudo o que rodeia homem. Num tempo iluminista em que se caminhava para 

a objetivação do conhecimento, a arquitetura da antiguidade clássica deixa de ser vista como “uma idade de ouro, 

colocada idealmente nos confins do tempo”, e passa a ser analisada objetivamente na sua “estrutura temporal”, 

com o desenvolvimento de disciplinas como a arqueologia e a história da arte.53 Esta demarcação do homem em 

relação à natureza, enquanto ser pensante e crente da condição de transformador de tudo o que o rodeia, vai 

conferir-lhe uma liberdade mental essencial na confrontação com a arquitetura do passado. Este novo “olhar” 

                                                           
47 Gustav HOCKE – Maneirismo: o mundo como labirinto. São Paulo: Perspectiva, 1986, p. 15. 
48 Ignacio González‐Varas IBAÑEZ – Conservación de bienes culturales: teoria, historia, principios e normas. Madrid: Cátedra, 
2006, p. 35. 
49 Françoise CHOAY – op. cit., p. 35. 
50 Cf. Período de conceção do Albergo dei Poveri de Nápoles e a inovação trazida por Fuga (1748-1759), pp.12-18 do 
documento. 
51 Jean STAROBINSKI – l’Invention de la liberte, 1964, cit. in Kenneth FRAMPTON – História crítica da arquitetura moderna. 

5ªEdição. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 3. 
52 Cf. Significado de Abstração (do latim abstractione, «separação»), p. 31 presente documento. 
53 Leonardo BENEVOLO – História da Arquitetura Moderna. 3ªEdição. São Paulo: Perspectiva, 1994 (1ªed. 1960), p. 28. 

2.3. C. Lorrain, Landscape 
with nymph and satyr 

dancing (1641) 
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sobre o passado destaca-se das anteriores visões exatamente pela sua condição consciente em relação a um 

tempo presente, que em nada ficava aquém da antiguidade clássica. Havia o interesse por estudar o passado de 

uma forma racional para poder objetivar a suas linguagens e torná-las flexíveis e manipuláveis para construir um 

novo tempo, que assim de forma natural seria feito em continuidade com a história, exatamente pela sua 

apropriação. Neste sentido, destaca-se a obra e o pensamento do arquiteto veneziano Giovanni Battista Piranesi 

(1720‐1778), que é capaz de sintetizar os dilemas de um tempo e introduzir uma capacidade abstrativa sobre o 

contexto histórico.  

Piranesi, mais do que qualquer outro artista, “misturou e derreteu” as tensões que levou da “decadência 

luminosa” de Veneza54 e foi capaz de amadurecer na sua experiência decisiva em Roma55. Vai confrontar-se com 

uma cidade que era um ‘campo de batalha’ de ideias, que evoluíam no sentido de uma objetivação do 

conhecimento, queria-se conhecer tudo com precisão, tal como era, e de uma forma empirista. No seio desta 

transformação de pensamento, Piranesi vai colaborar com Nolli na extraordinária “Grande Planta de Roma”56 

(1748), que para além de representar com grande precisão, revela uma interpretação exemplar do espaço público, 

útil no pensamento contemporâneo57. Não tendo muitas encomendas de obras de arquitetura, Piranesi produziu 

uma série de gravuras representando as ruínas do passado de Roma, não filologicamente interpretadas e 

representadas, mas introduzindo a capacidade imaginativa sobre a verosimilhança arquitetónica. Uma atitude de 

distância histórica e abstração que introduziu “um sentimento, uma cultura, um modo de ler Roma que mudou o 

nosso modo de observar o antigo e entender o sentido da ruína e da passagem do tempo”  58. Embora a obra de 

Piranesi em grande parte se resuma a desenhos de representação, é importante ressalvar a sua condição de 

arquiteto e não de artista.59 Piranesi teve a capacidade de estabelecer um diálogo evolutivo de entendimento da 

arquitetura e da sua relação com a história. Em Parere sull’Architettura (1765) cria um diálogo entre duas 

personagens Protopiro e Didascalo, de pontos de vista diferentes, mas sem nenhum prevalecer sobre o outro. 

Protopiro personifica uma visão rigorista que se apoia na razão da verdade científica e Didascalo o lado libertário, 

de direito à variedade imaginativa e fantástica. Este diálogo sintetiza a duplicidade da cultura do Settecento em 

que o “passado é visto como uma conglomeração de contínuas e difíceis interrogações que obrigam a nossa mente 

a ultrapassar-se e metem à prova a capacidade de ‘fantasiar’”60. Os desenhos de Piranesi não mostram 

simplesmente o caráter da decrepitude das ruínas (antes outros artistas também haviam retratado este tema)61, 

mas acrescentam uma visão interpretativa que pretende expressar o símbolo e a figura de um passado. Ele 

                                                           
54 Piranesi nasceu e cresceu em Veneza, que “vive” o Settecento de maneira particularmente nostálgica e melancólica, 

enfrentava um lento processo de contínua perda de fulgor que culmina em 1797 com a perda de soberania para Napoleão. 
55 Francesco Dal CO – Vedute di Roma. Piranesi. Palestra em “Auditorium Parco della Musica”, Roma, 2012. 
56 Uma grande planta de ‘cheios e vazios’ de Roma, muito detalhada, onde alguns interiores de edifícios públicos, como Igrejas 

entre outros, são entendidos como espaços de coletividade semelhantes a praças.  
57 Cf. Estudo planimétrico de Lisboa do arq. Carrilho da Graça – “Carrilho da Graça: Lisboa”. Lisboa: CCB, 2016. 
58 Francesco Dal CO – op. cit. 
59 Piranesi também desenvolveu vários estudos de arqueologia, fez constantes viagens às escavações de Pompeia e Herculano, 

interessava-se sobretudo sobre a maneira de construir e os encaixes entre materiais. 
60 Francesco Dal CO – op. cit. 
61 Cf. Pinturas de ruínas de Canaletto (1697-1768). 
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deforma a perspetiva que tão bem conhecia de Brunelleschi62 e dramatiza a escala das ruínas na relação com o 

homem, acentuando a natureza no apropriar-se da ruína. Piranesi queria oferecer a imagem de um passado 

arquitetónico que estava além das próprias ruínas reais, mas na intuição destas. Depois também é possível sentir 

nos seus desenhos uma atmosfera que anuncia um fim eminente, sente-se o fator Tempo que persegue todas as 

obras que realizamos. Em suma, com Piranesi permite-se pensar numa espécie de anticlassicismo – de forma 

inédita, “demonstrou uma liberdade criativa que acabou com a categorização rígida de estilo e transformou o 

caráter multiforme documentado pelas provas arqueológicas”63. Diante da livre manipulação dos temas 

oferecidos pelas ruínas, deu o mote a uma nova possibilidade de conservar um património ao desenhar as ruínas 

recalcando o seu sentido emotivo e documental de uma só vez. A duplicidade de atitude é a espinha dorsal da 

obra e pensamento de Piranesi que, tal como no diálogo Protopiro e Didascalo, vê neste último a representação 

do poder inexorável do tempo, que tem a função de revelar o primeiro, o poder baseado no nosso conhecimento, 

no nosso modo de fazer, que nas ruínas sempre permanece. 

Depois de Piranesi introduzir o valor abstrativo fantasioso na relação 

com o contexto histórico, ao longo do século XIX, o conceito de ruína vai 

sofrer desenvolvimentos em dois sentidos distintos: romântico e 

histórico/documental. É no confronto desta separação percetiva (cujo o 

eco ainda está presente nos dias de hoje) que vai nascer o “restauro” como 

disciplina científica e começar os debates sobre as intervenções em 

património clássico e medieval e consequentemente sobre os critérios 

adotados em tais intervenções. Não só a arquitetura clássica como todas 

as outras formas do passado vão, pela primeira vez, passar a ser 

valorizadas. 

A interpretação romântica da ruína vai desenvolver-se inicialmente dentro de um 

caráter pictórico que surge da inquietação produzida pelas imagens de Piranesi. É com 

apoio na pintura que este género vai sofrer grandes desenvolvimentos. O pensamento 

ilustrado assume a supressão de medidas e limites na expressão da arte, favorecendo a 

ideia de que não é necessário que o homem intervencione a ruína para que esta seja bela 

– ideia base do romantismo. A beleza clássica dá lugar à sensação do sublime romântico64, 

que vai marcar o tom de uma nova dimensão crítica de interpretação da antiguidade, 

recorrendo à ruína como meio idóneo de expressão das preocupações modernas do 

homem. As pinturas de primeiro, o francês Hubert Robert (1713-1808) e depois, William Turner (1775-1851) em 

Inglaterra, tanto de ruínas imaginativas como reais, atestam a evolução da imagem deste pensamento, que 

                                                           
62 F. Brunelleschi (1377-1446) redescobriu os princípios da perspetiva que, estudados por gregos e romanos, ficaram 

esquecidos durante a Idade Média. Enunciou princípios óticos e geométricos que permitia a reprodução de objetos 
tridimensionais no plano com surpreendente verosimilhança. 
63 Luigi FICACCI – Giovanni Battista Piranesi. Colónia: Taschen, 2011, p.28. 
64 Cf. “Crítica do Juízo”, 1790, do filósofo I. Kant (1724-1804). A sensação do sublime como “sentimento de suspensão 
momentânea das faculdades vitais, seguida imediatamente de um transbordo tanto mais forte das mesmas”, Mário de Sousa 
JÚNIOR – op. cit., p. 145. 

2.5. William Turner, 
Tintern Abbey (1794).  

2.4. Piranesi, desenho com imaginação 
de ruínas clássicas, (1769) 
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Diderot65, um homem racional do iluminismo, sintetizou: “As ideias que as ruínas despertam em mim são grandes. 

Tudo se aniquila, tudo perece, tudo passa. Só fica o mundo. Somente o tempo perdura. Como é velho este mundo. 

Caminho entre duas eternidades”66. Na evolução desta ideia romântica de que não é necessário “mexer” na ruína 

para que esta seja bela, surge o inglês John Ruskin (1819-1900) que, através dos seus escritos acompanhados de 

desenhos que fazia nas suas viagens, dá um novo contributo na atitude abstrativa em relação à história. Introduz 

a ideia comparativa de Poesia e Arquitetura e uma visão sensorial na relação do material construtivo com o 

edifício.67 Fala das leis naturais dos materiais e de uma verdade existente entre o seu uso e a estrutura do edifício. 

As ruínas deviam ser conservadas porque expressavam determinada arte e cultura, e eram portadoras de memória 

coletiva, pois através delas podíamos entender a relação existente entre estilos arquitetónicos e técnicas 

construtivas – não era a sua pedra ou o seu ouro, mas sim o facto de estar relacionada com a profunda sensação 

de expressão68.  Assim, com a Poesia a Arquitetura podia conquistar o tempo. O pitoresco da ruína não era mais 

do que uma consequência/fatalidade que se devia ao “saber” presente na materialidade.69  A “lâmpada da 

memória”70 culmina a ideia da história e materiais como veículo de memória, testemunhos vivos, que o tempo 

apurou e cujas marcas do envelhecimento nos materiais lhes conferem caráter. A visão da ruína de Ruskin 

acrescenta um grande entendimento imaterial dos edifícios relacionado com a “densidade” da construção no 

tempo. 

Noutro sentido, na transição do século XVIII para o XIX, vai iniciar-se um desenvolvimento da abordagem da 

ruína que se aproxima mais do valor documental e histórico, que advém da lógica racionalista da objetivação do 

pensamento iluminista, que constituiu a tónica de trabalhos como os do teórico alemão Wincleklman (1717‐1768), 

que foi o primeiro a aplicar de forma sistemática categorias de estilo à história da arquitetura.71. De notar que é 

neste período que começam a surgir os primeiros museus nacionais, num 

processo que se inicia pela Revolução Francesa (1789-1799): ““a partir da 

Revolução [Francesa], diferentes processos – da invenção do museu à 

invenção do monumento histórico (…) – inventaram uma tradição patrimonial 

que remete à nova coletividade nacional”72. Este movimento espalha-se um 

pouco por toda a Europa num sentimento de exaltação de valores na-cionais 

e monumentos históricos. O academismo que havia sido iniciado por Blondel 

na 2ªmetada do séc. XVII73, era agora transformado pelos recentes 

                                                           
65 Denis Diderot (1713-1784) foi um filósofo e escritor francês, notável durante o Iluminismo por ter sido cofundador da 

Encyclopédie (1750-1772) onde procurou reportar todo o conhecimento que a humanidade havia produzido até à sua época. 
66 Denis DIDEROT – Salons (1767). Famosa crítica quando confrontado com as pinturas de H. Robert que designou como ‘Robert 
das ruínas’. Disponível em: http://omeka.wellesley.edu/piranesi-rome/exhibits/show/hubert-robert/robert-of-the-ruins 
67 Dizia que Lord Byron (1788-1824) lhe dava a palavra e W. Turner a imagem/cor, cit. in Jukka JOKILEHTO – op. cit., p. 305. 
68 John RUSKIN, cit. in Jukka JOKILEHTO – op. cit., p. 311. 
69 Cf. A visão sensível de Ruskin em relação aos materiais com a ideia de “núcleo duro da beleza” de Peter Zumthor in Pensar 

a arquitetura, Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2009, p.29. 
70 Cf. John RUSKIN – Seven Lamps of Architecture. Londres: 1849. 
71 Referência à obra “História da Arte Antiga” (1764) J. J. Winckelmann. 
72 Dominique POULOT – Uma história do património no Ocidente. Séculos XVIII – XXI. Do monumento aos valores. 1ªEdição. 

São Paulo: Estação Liberdade, 2009, p.33. 
73 Referência à Académie Royale d'Architecture fundada em 1671, que difundia os princípios clássicos da antiguidade clássica 

apoiando-se na imitação. 

2.6. Viollet-le-Duc, “Palácio do 
Bispo” antes da intervenção, ca. 

1851, Sens.  
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acontecimentos e dava lugar ao renovado sistema de valores da École des 

Beaux-Arts, que ao longo do séc. XIX difunde-se por toda a Europa. Deste 

sistema de valores ressalta-se no âmbito desta investigação, a análise histórica 

de todos os estilos e formas do passado (não só antiguidade clássica como em 

Blondel), de forma a aproveitar a “linguagem que serviu aqueles que os 

precederam”74. O ensino é dado incentivando ao conhecimento exato de 

certos monumentos históricos e à imitação destes enquanto referências de 

estilo. Assim, a materialidade histórica dava lugar ao próprio conhecimento da 

história, que depois de categorizado, era usado como material operativo na conceção da forma arquitetónica, 

constituindo “a base e a ortografia da língua”75. No momento em que são precisadas cientificamente, as formas 

do passado passam a corresponder a modelos de linguagem que ficam à disposição da decisão abstrata do 

arquiteto. No que à liberdade deste diz respeito, vai existir uma certa contradição: por um lado, o arquiteto vai 

receber de fora (através conhecimento objetivo das unidades de linguagem) determinados modelos reais para 

cada estilo, sem uma margem teórica, conceptual, para assimilá-los; pelo contrário, em abstrato, o projetista goza 

de uma liberdade ilimitada na decisão de aceitar, recusar ou manipular determinado estilo76. Os conteúdos dos 

contextos históricos vão com o tempo cada vez mais passar de um significado tradicional para ambivalente. Apesar 

da disciplina no período do séc. XIX se fechar sobre si própria e preocupar-se apenas com discursos formais, na 

tentativa repetida de aplicar à realidade essas mesmas soluções, este tempo é de grande ensinamento na sua 

relação com a história, visto que ensina “a procurar mais a fundo na própria realidade” e permite que os arquitetos 

façam uma revisão de todo o repertório do passado, a fim de traçar as formas adequadas às novas necessidades 

de distribuição e construção e abstrair, pouco a pouco, de “toda a carga da tradição e os hábitos visuais conexos” 

77. Deste tipo de ensino, destaca-se a metodologia através da singularidade do princípio elementar da imitação 

nas beaux-arts – “(…) é produzir uma semelhança a uma coisa, mas dentro de outra coisa que se torna a imagem. 

Dessa definição vemos já a diferença essencial que existe entre a imitação própria das beaux-arts, e os outros 

tipos de imitação”78. Aqui, percebe-se uma distância em relação à simples repetição mecanizada, e reconhece-se 

na ideia de imitação um “princípio originário individual”79. Trata-se, portanto, de gerar novas disposições a partir 

das referências “copiadas”, o que pode tornar-se, assim, um instrumento mental fundamental na arquitetura. Na 

evolução deste entendimento da ruína como conhecimento documental e histórico a que se pode aceder e 

manipular, enquadra-se o pensamento e as intervenções de restauro de Viollet-le-Duc (1814 – 1879). O arquiteto 

francês fazia uso do conhecimento histórico estilístico ao procurar conceber uma só imagem de unidade estilística 

no edifício. Era, por isso, necessário o conhecimento do estilo antes da intervenção. Da ruína extraía o estilo que 

considerava ser o mais adequado e intervencionava para restabelece-la num edifício “que podia nunca ter existido 

                                                           
74 Victor BALTARD, cit. in Jacques LUCAN – Composition, non-composition. Architecture et théories, XIXe-XXe siècles, Lausanne: 

Presses polytechniques et universitaires romandes, 2009, p.135. 
75 Jean-Louis PASCAL, cit. in idem. 
76 Leonardo BENEVOLO – História da arquitetura moderna, p.30. 
77 Idem. 
78 Antoine-Chrysostome QUATREMÈRE DE QUINCY – An Essay On the Nature, the End, and the Means of Imitation in the Fine 
Arts. Londres: Smith, Elder and Co., 1837 (1ªed.1823), p.3. 
79 Jacques LUCAN – op. cit., pp. 247-248. 

2.7. Viollet-le-Duc, “Palácio do 
Bispo” depois da intervenção do 

séc.XIX, Sens.  
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no tempo”80. Reclamava a autenticidade e a unidade de imagem e para isso eliminava todas as intervenções e 

estilos que não contribuíssem para a ideia mental pré-concebida. Fazia uso da história para numa atitude 

abstrativa fazer uma recriação mental perseguindo uma identidade estilística do que poderia ter sido o edifício. 

 Na síntese dos dois caminhos de desenvolvimento que a 

interpretação da ruína tomou ao longo do séc. XIX e utilizando 

como exemplo as figuras de Ruskin e Viollet-le-Duc (mas que 

podiam de igual forma ser outras) na personificação das duas 

visões aparentemente antagónicas, reflete-se em relação à 

extração daquilo que ambas têm em comum e que pode contribuir 

para a “construção” de uma ideia contemporânea de intervenção 

na história: a abstração. É interessante notar que o arquiteto 

francês parte da visão documental/histórica, no conhecimento 

objetivo das linguagens e estilos, e responde à ruína com uma 

intervenção que pode dizer-se “romântica” na maneira como 

exalta uma imagem mental estilística de um passado que não 

existiu; enquanto que a visão de Ruskin, que descende do 

romantismo com a ideia de que não é necessário “mexer” para 

que seja belo, a sua motivação final para a conservação dizia ser a memória que a ruína possuía do passado, que 

nos ensina, e daí associar-se mais a um lado de ruína-testemunho. Estes “movimentos” diametralmente opostos 

de pensamento têm, contudo, um encontro central no seu processo – o recurso à abstração – de um lado para a 

recriação de uma imagem histórica (estilística) e do outro para conservar a verdade (imaterial) dos materiais e do 

seu uso na forma e na função do passado. 

Ao longo do séc. XIX são várias as personagens que se posicionam em 

diferentes partes do quadrado (referência à fig. 2.8), ora mais do lado da visão 

histórica ora da sensibilidade romântica, estabelecendo múltiplos cruzamentos, 

que sempre se servem da abstração em relação ao real em certo ponto, mas 

nunca fixam a intervenção em torno desta ideia. Esta dicotomia tem os seus 

ecos ainda nos dias de hoje. A disposição de intervenção que se pretende 

“construir” nesta investigação é aquela que será capaz de gerar-se em torno 

deste recurso mental de uma maneira contínua na abordagem à ruína histórica, numa atitude que nunca é 

determinada por uma ideologia romântica ou documental, conseguindo sintetizar ambas por se considerarem 

necessárias, recuperando a génese de Piranesi. Neste âmbito, e ainda no séc. XIX, ressaltam-se dois arquitetos – 

John Soane (1753-1837) e Friedrich Schinkel (1781-1841) – que conseguiram de alguma maneira entender o 

dualismo piranesiano na prática da arquitetura.81 A disposição de usar a história como pedreira de material 

                                                           
80 Eugène Emmanuel VIOLLET-LE-DUC, cit. in Jukka JOKILEHTO – op. cit., p. 279. 
81 Cf. Rafael MONEO - Soane anual lecture. Londres, 2017. Disponível em: https://www.architectural-review.co 

m/essays/rafael-moneo-on-john-soane-and-building-on-history/10026831.article 

2.9. J. Soane, projeto do Banco 
de Inglaterra, Londres (1799).  

2.8. Esquema abstração, realizado pelo autor.  
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arquitetónico estabelece uma arquitetura capaz de refletir o espírito das novas nações 

emergentes ao longo séc. XIX. Ambos tinham uma grande admiração pelo cânone 

clássico, mas procuraram por meio dos historicismos e da manipulação das linguagens 

construir símbolos nacionais apoiados na franqueza das formas, num espírito imbuído 

pelo conceito alemão de zeitgeist82. Soane acreditava que a essência da arquitetura 

se manifestava no seu processo de construção ou “desconstrução”, como retratam os 

seus inovadores desenhos de projeto que apresentavam a obra tanto perfeitamente 

acabada como em estado de ruína. Inscrevendo, assim, a sua obra numa relação com 

o tempo. Já não encaravam o edifício como um “artefacto”, a exemplo do 

Renascimento e do Barroco, antes incorporam-no como resultado de uma montagem 

de elementos mentalmente compostos pelo arquiteto.83 Uma ideia de grande contemporaneidade e abstração, 

dando “toques” aquilo que é o processo da analogia, que será depois desenvolvido por Aldo Rossi (1931-1997) e 

sistematizado enquanto processo de projeto. Tanto Soane como Schinkel estavam cientes que o cânone clássico 

não era mais a única linguagem arquitetónica e que a herança do passado permitia liberdade na manipulação da 

forma. Conseguem uma continuidade com o classicismo com meios técnicos e intenções diferentes, mas com um 

campo em comum: as proporções, a relação da estrutura com a forma, a linguagem depurada. O classicismo não 

é continuado de forma mecânica, antes souberam abstrair-se deste, para retirar o conteúdo do qual se serviam 

para construir o seu próprio tempo. 

Vivemos tempos muito parecido aos de Soane e Schinkel se virmos o Movimento Moderno como analogia do 

Renascimento, na maneira como se “descola” em relação à Idade Média, hoje também assiste-se a uma 

pluralidade de respostas que nos são possíveis usar em arquitetura, temos um vasto leque de possibilidades e 

importa saber como saber apropriar da história. Contudo relativamente ao séc. XIX não recorremos aos 

historicismos da mesma maneira porque temos a abstração de antemão que foi conquistada no tempo, como aqui 

se pretende contar. Tem-se também mais informação relativa à base conceptual dos antigos e, por isso, pode-se 

“copiar” mais de trás. 

Na continuação dos contributos práticos destes dois arquitetos que conseguiram provocar uma espécie de 

continuidade classicista, mas com uma certa distância, é importante referir os contributos teóricos de Alois Riegl 

(1858-1905) para resumir esta ideia de abstração. Na transição do séc. XIX para o séc. XX, Riegl através do seu 

pensamento consegue espelhar um pouco a disposição de abstração que se estabelecia na intervenção sobre o 

contexto histórico (reflete aprendizagens de um século de grande mudança ao nível da “conquista” da abstração). 

A análise de Riegl torna-se determinante para o entendimento de uma possível contribuição para a forma de 

pensar sobre o antigo e o novo e não necessariamente na diferenciação estilística (fisicamente percetível) da 

arquitetura moderna. Vai estabelecer uma base teórica mental para a intervenção na ruína. Vai propor uma análise 

da preexistência segundo uma espécie de “negócio” de valores. Revela o entendimento destes valores, segundo 

                                                           
82 Conceito surgido no meio romântico alemão, significa “espírito da época”, “sinal dos tempos”, expressão de síntese das 
caraterísticas da realidade que se atravessava e se queria marcar na arquitetura.  
83 Cf. Rafael MONEO – op. cit. 

2.10. Schinkel, intervenção 
sala do Charlottenhof 

Palace (1830). 
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as exigências simultâneas e contraditórias em cada momento e segundo cada intenção. O “valor de antiguidade” 

exclui o “valor de novidade” e ameaça o “valor de uso” e o “valor histórico”; o “valor de uso” contradiz o “valor 

artístico relativo” e o “valor histórico” e assim sucessivamente. Reconhecendo a especificidade de cada caso 

segundo valores negociáveis, que dependem do estado de conservação, do contexto social e cultural em que estão 

inseridos. Uma postura que se aproxima muito da modernidade de entendimento da “arquitetura é um problema 

de adequação”84. Riegl aponta uma visão verdadeiramente moderna, visionária, no panorama da crítica de 

arquitetura: a capacidade de ponderar o valor arquitetónico de um edifício através do entendimento do “valor de 

arte relativo”85. Riegl vem impor a necessidade de exercício mental da arquitetura na consideração de edifícios 

históricos – afastando-a da simples prática técnica – como fenómeno justificador da sua qualificação de moderna. 

No processo de qualificação dos edifícios preexistentes, identifica duas categorias de valores: os valores de 

memória e os valores contemporâneos. Na primeira categoria destacam-se o valor histórico e a intenção memorial 

expressa no edifício preexistente. Na segunda, invocam- se, por um lado, os valores dos usos e do novo, e, por 

outro, os valores relativos da arte. Esta compreensão leva à discussão sobre a mudança que a intervenção em 

edifícios preexistentes pode implicar: “considerando que os valores não são aplicados indiscriminadamente, mas 

são relativos, apresenta- se a necessidade de encontrar o equilíbrio justo onde o valor do uso se pode tornar 

dominante num caso, e o valor da idade noutro.”86 Entre os valores de memória, destaca-se o valor da antiguidade. 

Vem na continuidade de Ruskin, mas distancia-se desta por não impor uma visão moral sobre o monumento ligada 

a Deus.87 Este valor é revelado pela expressão que a passagem do tempo pode imprimir ao objeto antigo, 

relembrando “a memória através de um sentimento vagamente estético.”88 Agora, reflete-se sobre a sua valência 

estética, desenvolvendo-se uma nova postura, observadora e não impositora de princípios de intervenção rígidos. 

Desenvolve-se a génese de uma importante noção teórica de fundo sobre a intervenção em contextos históricos: 

“o apelo ao valor da antiguidade é imediatamente percetível por cada um. Ela pode, portanto, referir-se à 

sensibilidade de todos, ser válida para todos sem exceção.”89  

Antes do Movimento Moderno que dá um certo “corte” com a identidade histórica, refere-se o 

Neoplasticismo, movimento artístico de vanguarda, do qual sobressai a figura de Piet Mondrian, relacionado à 

arte abstrata. A par do cubismo desfigurou os modos tradicionais de representação. Não teve consequências 

diretas na arquitetura em ruína na época em que surgiu, mas mudou mentalidades, e mais tarde será resgatado 

por Carlo Scarpa (1906-1978). Vai deixar ideias como a questão do equilíbrio sem recurso à simetria, simulação da 

aparente desordem, vai servir para quebrar alguns dogmas clássicos sobre a obtenção de beleza e proporção.  

Depois da 2ª Guerra (1939-1945) identificam-se sintomas de mudança dos paradigmas teóricos da arquitetura 

moderna que contribuíram, na segunda metade do século XX, para a integração do tema da reutilização de 

                                                           
84 Entrevista a Nuno Grande. El Croquis, 146, Eduardo Souto de Moura: 2005-2009, 2009, p. 19. 
85 Alois RIEGL, O Valor de Arte Relativo, 1903, in AAVV, Teoria e Crítica de Arquitectura, Século XX, Lisboa, Ordem dos 
Arquitectos e Caleidoscópio, 2010, p.45 
86 Jukka JOKILEHTO – op. cit., p.215. 
87 Cf. Jukka JOKILEHTO – op. cit., p.217. 
88 Françoise CHOAY – op. cit., p. 129. 
89 Françoise CHOAY – op. cit., p. 130. 
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edifícios no centro da atenção da crítica internacional. O Movimento Moderno começa a ser interpretado segundo 

uma perspetiva que o identifica como um estilo, segundo a visão histórica da definição. Tornou-se objeto de 

idealização e repetição formal no panorama internacional da prática arquitetónica. “No momento em que 

cercamos a arquitetura dentro da noção de ‘estilo’, estamos a abrir a porta à abordagem formalista. O movimento 

contemporâneo não é um ‘estilo’, segundo o significado do século XIX de caracterização da forma. É a abordagem 

à vida que dorme inconscientemente dentro de todos nós.”90 No fim da primeira metade do século XX, Sigfried 

Giedion (1888-1968) tenta enquadrar a arquitetura moderna no processo de “crescimento de uma nova 

tradição”91, enquanto prova de que o verdadeiro pensamento moderno não se detém nessa noção estilística, 

fundada na ideia de rutura entre o novo e antigo. Giedion ajudou os arquitetos a entender o significado das novas 

formas, ao reconhecer que foi a multiplicidade de pontos de vista que melhor retratou a instabilidade descoberta 

pelo conceito da relatividade introduzido pela nova Física. Já antes, Heinrich Wölfflin (1864-1945) havia tentado 

escrever uma história da arte sem nomes e categorias temporais, onde tudo evoluía de um processo de progressão 

contínua.92 Neste tempo começa assim a surgir uma visão da história onde prevalece a interpretação formal e a 

noção de que as formas se desdobraram no tempo, dotando de sentido a continuidade histórica, que levou do 

figurativo ao abstrato na arte e na arquitetura de uma maneira que sugere a libertação de limitações materiais e 

construtivas e vai de encontro a uma nova dimensão para “conquistar” o próprio espaço. É assim que alguns 

arquitetos vêm tentar contrariar a ideia de rutura cultural com a história da arquitetura, mostrando o interesse 

pela ruína histórica. Louis Kahn (1901-1974) ganha uma enorme importância a partir dos anos cinquenta pelo 

novo entusiasmo que promove em relação às referências formais clássicas do passado e ao ensinamento que estas 

podem comportar, defendendo que a arquitetura devia permanecer mais atenta ao passado. A abstração em Kahn 

vem porque queria extrair da história um valor e não uma forma concreta. Giedion referiu também a necessidade 

de uma nova monumentalidade na arquitetura. Neste tempo surge a apropriação do lugar histórico como um 

conjunto indivisível e reconhece-se a atmosfera que lhe atribui a qualidade de obra de arte. A promoção da 

desarticulação entre a cidade histórica e a cidade funcional, manifestada na rutura dos tecidos urbanos 

preexistentes e na exaltação de uma nova identidade contemporânea, desenvolvida pelo Movimento Moderno é, 

agora, contestada pela necessidade realista de trabalhar com a cidade histórica. A atenção sobre os centros 

históricos – natural necessidade da reconstrução do período pós-guerra – torna-se numa nova tendência, 

fundamental para o enquadramento teórico da intervenção em contextos históricos na segunda metade do século 

XX.  

                                                           
90 Sigfried GIEDION – Space, Time and Architecture (1st edition 1941), Cambridge, Massachussets, Harvard University Press, 

5th Edition, 1997, p.xxxii. 
91 Sigfried GIEDION – op. cit., p.xxxiii. 
92 Referência à obra de Heinrich Wölfflin – “Princípios da História da Arte” (1915). 
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Carlo Scarpa, na segunda metade do séc. XX, deu uma grande 

importância no recurso à abstração na intervenção em contexto 

histórico. O arquiteto assume claramente nas suas intervenções 

históricas a necessidade de interpretar o passado. Os seus 

projetos revelam que a relação com a história é, primeiro que 

tudo, conceptual e não pitoresca. Explora a leitura das diferentes 

fases de construção e a expressão da contemporaneidade resulta 

da inclusão de uma série de parâmetros – o contexto, os tipos, os 

usos, os materiais – e, por conseguinte, não se limita a um único 

discurso estético ou estilístico. 

O último condicionalismo significativo na criação de uma nova atitude em relação aos edifícios preexistentes, 

é a introdução de uma nova preocupação energética na prática de arquitetura. Reyner Banham (1922-1988) 

desmistifica a crise do Movimento Moderno numa questão prática – os problemas de conforto espacial, do ponto 

de vista sensorial: “enquanto os Arquitetos Europeus tentavam encontrar um estilo que iria civilizar a tecnologia, 

os Engenheiros dos Estados Unidos inventavam a tecnologia que iria fazer o estilo Moderno habitável”93. Sucessão 

de crises energéticas mundiais provocadas por conflitos no Médio Oriente. O reconhecimento da limitação dos 

recursos energéticos e a evolutiva poluição da biosfera promoveu a discussão sobre a sustentabilidade energética. 

A noção de sustentabilidade económica é revista segundo a capacidade de gerir os recursos existentes. Há 

reconsideração da vertente económica da prática arquitetónica. A capacidade de exercer uma economia de meios 

na arquitetura é, portanto, valorizada e adquire consequências distintas. A reutilização inteligente de estruturas 

preexistentes, históricas ou de construção corrente, em alternativa à construção de raiz, é, certamente, uma 

dessas consequências. Porém, novo problema: como reutilizar essas estruturas preexistentes de forma a 

maximizar a eficiência do papel da arquitetura em contextos tão distintos como os da energia, economia, sociais 

e históricos? Os efeitos da crise energética vêm, assim, acentuar a importância da intervenção contemporânea 

em contextos históricos 

Em síntese, identificam-se dois sintomas principais de crise em torno da arquitetura moderna, no arranque 

da segunda metade do século XX. A crítica à evolução do Movimento Moderno; a reflexão crítica sobre a cidade 

funcional: reclamação da necessidade de trabalhar a cidade histórica e incluí-la na discussão crítica moderna. E a 

nova preocupação com a gestão sustentável de recursos disponíveis. Permite-se, assim, uma renovação na forma 

de entender a reutilização de edifícios antigos em alternativa à construção de raiz. 

Os sintomas de crise anunciados colaboram para a reformulação teórica sobre a intervenção em contexto 

histórico: esta passa a ser compreendida como um exercício de reanimação e não apenas de restauro. Agora, 

entendida como um exercício, ao mesmo tempo, de restauro e de conceção formal na integração de novos usos 

em estruturas preexistentes Para André Corboz (1928-2012), a intervenção é uma importante forma de completar 

                                                           
93, Reyner BANHAM – The Architecture of the Well-tempered Environment, Chicago, The University of Chicago Press, 1984, 2nd 

Edition, p.162. 
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o edifício histórico, através da conquista de validade funcional e respetiva adequação formal. Identificam-se três 

ideias, difundidas no contexto teórico dos anos setenta, que decorrem dessa valorização formal: a possibilidade 

do edifício, digno de reutilização, ser de construção corrente e não, necessariamente, de carácter monumental; a 

capacidade de interpretar o contexto histórico; a capacidade de compreender o valor intrínseco, do seu conteúdo, 

nem sempre evidente. A construção preexistente deixa de ser apenas um possível objeto de restauro. 

Compreende-se, agora, o seu valor arquitetónico, interpretável. O exercício da intervenção enquadra-se no 

âmbito do juízo de valores de Riegl. No contexto teórico dos anos setenta, o reconhecimento da capacidade de 

interpretar as estruturas preexistentes, gera um novo entendimento: “é possível a introdução da arquitetura 

contemporânea em grupos antigos de edifícios desde que o esquema de planeamento urbano de que faz parte 

envolva a aceitação da fábrica existente como uma estrutura de suporte para o seu futuro desenvolvimento. 

Dentro desse contexto, dirige-se a atenção para alguns exemplos significativos que possam refletir uma “forma 

dialética de expressar o sincronismo de semelhança e diferença”94 em que os sistemas estruturais, espaciais e 

estéticos da forma arquitetónica preexistente são colocados no centro da investigação da intervenção, entendida 

como uma interpretação do passado. 

O projeto de Gunnar Asplund (1885-1940) para a extensão do edifício 

do Tribunal de Gotenburgo, desenvolvido já na primeira metade do século 

XX, serve de exemplo-chave na compreensão desta nova forma de intervir 

sobre os edifícios históricos – difundida na discussão teórica apenas na 

segunda metade do século. A proposta do novo edifício que serve de 

extensão ao primeiro é capaz de revelar que “diferença e repetição foram 

integradas simultaneamente através da controlada manipulação das 

relações entre similaridade e diversidade que são próprias de qualquer 

operação analógica.”95  

Aldo Rossi é a última figura que se destaca, aqui, neste enquadramento 

histórico do valor da ruína e do recurso à abstração, para entender a disposição 

da arquitetura contemporânea. No contexto de crise de pluralidade de 

respostas da arquitetura após o “falhanço” do Movimento Moderno, Rossi vai 

trazer um pensamento “fresco” de análise da cidade como um percurso de 

evolução natural. Urbanismo e arquitetura eram parte da mesma preocupação. 

Vai estabelecer o paralelismo com o período do séc. XIX e com os reflexos do 

iluminismo, recorrendo ao pensamento de Quatremère de Quincy (1755-1849) 

para as noções de referências e modelos a que o arquiteto deve recorrer para 

não cair no vazio intelectual, contudo estas representam “não tanto a imagem de uma coisa a ser copiada ou 

perfeitamente imitada mas a ideia de um elemento que deve servir, ele próprio, como uma regra para o 

                                                           
94 Ignasi SOLÀ MORALES – “From Constrast to Analogy”, in Lotus International, 46, Interpretazione del passato / Interpretation 
of the past, 1985, p.43. 
95 Ignasi SOLÀ MORALES – op. cit., p.41. 
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modelo”96. Estas referências são trazidas não tanto pelo conhecimento objetivo (referência ao ensino do séc.XIX, 

da Ècole de Beaux-Arts, do conhecimento objetivo de todas as linguagens do passado), mas pela compreensão e 

apreensão sensorial da realidade urbana, trazendo assim de forma definitiva o mecanismo da analogia para os 

modos da arquitetura no contexto histórico. Na síntese do entendimento da continuidade histórica através da sua 

dependência à cidade fala do confronto entre realidade e imaginação no processo projetual – oferecendo a ideia 

de memória e analogia juntas, reconhecendo que a coleção de memórias pessoais pode contribuir para nova 

forma arquitetónica através da analogia e respetiva abstração formal. Neste pensamento há um grande 

reconhecimento da importância da interpretação pessoal do arquiteto.  

  

                                                           
96 Antoine-Chrysostome QUATREMÈRE DE QUINCY, citado por Aldo ROSSI – The Architecture of the City. Cambridge, MIT 

Press, 1982, p.40. 
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Eduardo Souto de Moura 

Reconversão do Convento de Sta Maria do Bouro, 1989-1997 

Santa Maria do Bouro é uma pequena vila rural, em plena Serra do Gerês, no município de Amares, distrito 

de Braga. É neste local, envolvido por uma paisagem natural, que se encontra o antigo mosteiro, fundado no 

século XII, que desde 1997 é uma pousada devido a um projeto de reconversão da autoria do arq. Eduardo Souto 

Moura (em colaboração com Humberto Vieira). O conjunto foi classificado como “Imóvel de Interesse Público” em 

1958 e em 2005 foi estabelecida uma Zona Especial de Proteção ao monumento. Em 1988 o projeto foi 

encomendado pelo Ministério da Cultura e entregue ao arquiteto pelo IPPAR (Instituto Português do Património 

Arquitetónico, 1992-2007).  

Separado da vila por uma estrada nacional, o antigo mosteiro implanta-se 

na encosta do monte de São Mamede virada a sul, e é rodeado por terrenos 

agrícolas que pertenciam à antiga quinta deste. Apesar da designação oficial 

da classificação se referir ao imóvel como "convento", as Ordens que o 

ocuparam – Cister e São Bento – tinham votos monacais, com clausura e 

prática da vida contemplativa pelo que a designação mais adequada será 

"mosteiro". Desde 1834, com a extinção das ordens religiosas, que o mosteiro 

enfrentava um longo período de degradação, apesar de ter sido apropriado 

por habitações. Quando chegou às mãos do arquiteto encontrava-se em 

elevado estado de ruína: “não havia diferença entre arquitetura e natureza”97, 

conta Souto Moura, que guardava do edifício uma importante memória 

empírica de quando era criança, admitindo que visitar aquela ruína era um 

“tema de férias da família”98 – “costumava ir ao mosteiro e era assim; eu 

adorava as árvores a crescer das paredes. Aquilo era o mosteiro e não aquilo 

que o mosteiro devia ser: as pedras do mosteiro e não o mosteiro”99. As paredes exteriores do edifício têm cerca 

de 2m de espessura e tinham árvores que cresciam entre os muros, e isso “impressiona”. O mosteiro, com 

exceções da igreja, sacristia e antiga casa do padre, estava sem coberturas, que eram inclinadas e em telha canudo, 

mas mantinha entre paredes as estruturas de madeira. Por cima das paredes havia uma “cinta” de betão armado 

sólida/contínuo em todo o perímetro, que era uma solução simples de consolidação para estas não caírem com a 

pressão da estrutura de madeira. Esta era uma solução económica adotada no período do Estado Novo (1933-

1974) em alguns edifícios patrimoniais. “O betão armado, apesar de considerado por especialistas como algo 

terrível para o património porque destrói a química da pedra, mas para dizer a verdade, se este edifício (entre 

tantos outros) existem e estão de pé, é devido a esta ‘cinta’”100. À data da intervenção (1989), o monumento 

                                                           
97 Eduardo Souto de MOURA, in Il valore e il senso delle preesistenze. Mântua, 2015 (disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=RCUAw0ejSEs). 
98 Idem. 
99 Eduardo Souto MOURA, citado por Roberto COLLOVÁ, em “Santa Maria do Bouro, uma história contínua”, Santa Maria do 
Bouro, construir uma Pousada com as pedras de um Mosteiro. Lisboa: White & Blue, 2001, p.61. 
100 Eduardo Souto de MOURA – Il valore e il senso delle preesistenze – op. cit. 
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apresentava, apesar de francamente destruído pelas vicissitudes do tempo, uma razoável integridade estrutural, 

destacando-se a preservação da totalidade da cerca. 

Inicialmente a intenção de Souto Moura era distinguir a sua intervenção da preexistência – “antigo é antigo, 

novo é novo. Se for novo, faço as coisas de uma certa maneira… se for antigo faço-as de outra”101 – queria na 

parte antiga “recuperar cientificamente” e no que era necessário reconstruir e introduzir assumir uma linguagem 

nova. Tinha uma vontade inicial de experimentar novas técnicas e imagens, e marcar bem a diferença entre a 

minha intervenção e a parte histórica do edifício, numa atitude “honesta e 

verdadeira com a história”. Havia informação/documentação suficiente para 

recuperar o antigo, como por exemplo as coberturas inclinadas. “A ideia 

inicial era quase pôr o antigo ao lado do novo, separado por uma junta”102.  

Contudo, à medida que o projeto foi evoluindo, numa altura em que se 

faziam escavações arqueológicas, descobriu-se vários indícios que 

mostravam uma fusão de épocas e estilos na construção do mosteiro, 

resultante da sucessão de ocupações, demolições e ampliações, “tudo em 

perfeita harmonia” como nota o arquiteto – com influências de arquitetura 

“religiosa, românica, maneirista, barroca, rococó, neoclássica”103. “A 

complexidade do conjunto apontava para vários momentos de crescimento 

a partir do núcleo claustral, correspondentes às várias fases construtivas, 

relembrando-lhe que a “história da arquitetura antiga é a história de 

constantes adulterações e alterações, de mudanças radicais de projeto 

durante a construção, ao longo do tempo e pelos vários intervenientes, da 

interrupção da construção, dos edifícios construídos sobre os alicerces de 

muitos outros muito mais antigos, por razões económicas e de oportunidade, 

afinal sempre foi assim, cada vez que surgiam novas necessidades, 

realizavam-se verdadeiras operações cirúrgicas nos edifícios e nas 

cidades”104. Perante tal constatação, pareceu-lhe desapropriado uma 

intervenção de rutura, apesar de “verdadeira”, decidindo-se por criar “uma 

imagem contemporânea, mas em continuidade com a vivência passada do 

edifício. A beleza do mosteiro estava exatamente neste caráter próprio de 

densidade temporal, feita de linguagens que são entroncáveis, onde um se 

serve do outro e vice-versa – “quando percebi isso 

durante a construção, que era demasiado artificial 

esta verdade, comecei a mudar e sempre 

                                                           
101 Eduardo Souto MOURA, citado por Roberto COLLOVÁ – op. cit., p.50. 
102 Idem. 
103 SIPA – Convento de Santa Maria do Bouro / Pousada de Santa Maria do Bouro.  
Disponível em: http://www.monumentos.gov.pt/site/app_pagesuser/sipa.aspx?id=1123 
104 Eduardo Souto MOURA, citado por Roberto COLLOVÁ – op. cit., p.64. 
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respeitando aquilo que era, reinterpretando os dados à minha disposição. Garanti uma continuidade ao mosteiro 

porque é uma atmosfera muito particular e mística que se interviesse com materiais diferentes ter-se-ia tornado 

difícil”105. Esta mudança de perceção de Souto Moura é a chave para o entendimento da abstração a que este 

recorreu para dar continuidade a uma imagem de identidade histórica com o tempo. 

Para tal, Souto Moura fala da importância de Távora, a que recorreu 

no momento inicial do projeto e lhe disse e que “estava a destruir o 

mosteiro”106, revelando-lhe que, ao contrário da construção de raiz e 

outros projetos “normais”, perante a ruína o arquiteto deveria assumir 

uma certa distância no momento de abordagem – “normalmente no 

projeto é o arquiteto a dizer as informações ao papel [programa] que 

recebe. Mas com continuidade o animal [ruína] consegue ser 

domesticado e é ele que te pede as coisas”107 – isto é, a definição do projeto deve ser 

primeiramente metafísica e dentro de uma postura mental percetiva da identidade 

da ruína. Neste sentido, a intervenção reconhece-se na necessidade da postura 

individual capaz de produzir leitura – para isto “o arquiteto deve ir duas vezes à obra: 

a primeira, sozinho para perceber os problemas e pensar sobre as coisas e só depois 

em reunião com os técnicos e cliente”.  Neste âmbito, poder-se-ia dizer que não é 

uma postura de projeto “democrática”, visto estar necessariamente ligada à 

interpretação pessoal, em detrimento de qualquer posicionamento ideológico 

explícito, recorrendo à eterna interjeição de Leonardo da Vinci de que “a arte é coisa 

mental”108, negando a postura especulativa que reivindica que a solução está no lugar 

(ou na ruína) – “a solução está na cabeça das pessoas”109. Contudo, reconhece-se a 

responsabilidade acrescida para o arquiteto na intervenção em ruína, que deve ter o bom senso necessário para 

adotar uma postura de sensível e de “ambição à obra anónima”110 na intenção de encontro com uma imagem de 

continuidade identitária. Assim, o momento da intervenção na ruína do “mosteiro de Sta Maria do Bouro” passou 

a ser encarado como mais um episódio na vida do edifício111, dando-lhe a sensação de “fazer parte da história do 

mosteiro. E as decisões começaram a surgir naturalmente, sem grande reflexão”, quase num esquecimento do 

próprio projeto – em que não existe diferença entre ser e conhecer, como diz Távora no livro Organização do 

espaço. 

De facto, num olhar desatento sobre o edifício, somos levados a crer que a intervenção não passou de 

operações de consolidação da ruína e transformações estritamente necessárias para nele funcionar uma unidade 

                                                           
105 Entrevista Souto MOURA - Interventi di architettura contemporanea in contesti storici italiani de Maria Clarelli 
106 Fernando TÁVORA, citado por Eduardo Souto de MOURA – Il valore e il senso delle preesistenze – op. cit. 
107 Cf. Idem. 
108 Cf. Leonardo da VINCI, citado por Eduardo Souto de MOURA – Eduardo Souto Moura. Lisboa, Blau, 1994, p.28. 
109 Idem. 
110 Eduardo Souto de MOURA, “A ambição à obra anónima”, entrevista de Paulo Pais, in Eduardo Souto Moura, op. cit. 
111 Cf. Projeto de Fernando TÁVORA da “reconversão em pousada do antigo convento de Sta Marinha”, Guimarães (1985). 
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hoteleira de cinco estrelas. Quando, na verdade, todo o minimalismo e discrição que caracterizam esta obra 

ocultam uma profunda intervenção a vários níveis por parte do arquiteto. Para o projeto as ruínas foram 

importantes que o ‘mosteiro’, já que são material disponível, aberto, manipulável, tal como o edifício o foi durante 

a história.”112 Não havia uma estratégia de transformação fixa, a única coerência era a de procura da imagem de 

identidade, numa alegada “filosofia arbitrária”113, cujos os únicos limites são o programa e as circunstâncias do 

lugar.  

Para reconversão do programa, a estrutura espacial do mosteiro não era suficiente para albergar uma 

pousada. As celas de áreas mínimas dos monges não poderiam simplesmente ser convertidas em “quartos de 

cinco estrelas” foi necessário alterar as dimensões das plantas de fundação. Teve de se estreitar o corredor e 

aumentar os quartos, reconfigurando todas as proporções planimétricas internas. Os corredores foram, por isso, 

deslocados e para isso os vãos deixaram de ficar a eixo, obrigando a que também houvesse modificações na 

fachada. Souto Moura recuperou a imagem planimétrica do “Convento de La Tourette, de Corbusier” dos espaços 

de circulação como enfiamentos visuais infinitos. Como se alteraram as proporções da divisão espacial interna, a 

estrutura de madeira foi retirada. A nova estrutura foi feita em ferro, porque permitia menores espessuras e assim 

ganhava-se espaço em altura. A estrutura é deixada à vista no teto e é desenhada de modo a fazer uma simulação 

da antiga estrutura de madeira – “Fui à sacristia da igreja para ver os caixotões do teto em madeira. Fiz relevos e 

transformei a madeira em ferro. (…) Utilizo o ferro, porque estou a construir um edifício moderno”114. Para os 

pavimentos foi utlizado um revestimento de madeira, com a estereotomia das peças disposta de maneira a 

acentuar a profundidade do corredor, criando a leve ilusão de ser mais comprido do que a realidade. A cobertura 

exterior o arquiteto optou por não reconstruir o telhado propositadamente. Sempre viu a ruína já sem telhados e 

interessava-lhe a ideia mais monolítica, mas de semelhança algo devoluta.  Para além disso, “se, nas casas que 

desenho, não faço um telhado convencional e sim um terraço, também neste caso não vou fazer um telhado 

convencional. Pelas mesmas razões, não vou usar janelas com quadrados pequenos”115.  

Para as infraestruturas técnicas da pousada – porque “hotel é como 

um iceberg, mais de metade das infraestruturas estão escondidas” – tinha 

obrigatoriamente de criar uma expansão, porque a estrutura do mosteiro 

não era suficiente. Como construir uma cave debaixo do mosteiro era 

muito perigoso devido às fundações deste, que eram muito débeis, 

desenhou uma plataforma semienterrada fora do perímetro exterior 

planta, numa estratégia de dissimulação aproveitando-se do declive do 

terreno a sul. Este corpo alberga todo o programa técnico necessário – 

lavandarias, cozinhas, acessos e instalação de equipamento técnicos de iluminação, e ar-condicionado, entre 

outros – e na cobertura é um grande pátio-esplanada que goza da exposição a sul. Contudo, desenhou um só 

                                                           
112 MOURA, Eduardo Souto, “Reconversão do mosteiro de Santa Maria do Bouro numa pousada”, em Santa Maria do Bouro, 

op. cit., p.5 
113 Eduardo Souto de MOURA – Eduardo Souto Moura – op. cit., p.28. 
114 Idem, p.45-54. 
115 Eduardo Souto de MOURA – Il valore e il senso delle preesistenze – op. cit. 
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corpo – “tipo túnel” – a entrar dentro do mosteiro, para estabelecer a circulação vertical de forma totalmente 

interna, pois não queria ter nenhum elemento vertical a sobressair dos pátios, no exterior, visto que assim permitia 

a perceção “descarada” de que os pátios são ocos e artificiais, dando a imagem de uma igreja e um mosteiro, que 

têm uma perceção visual austera, apoiados sobre uma coisa falsa. O arquiteto defende esta atitude dizendo que 

por vezes “o rosto que diz uma mentira está a dizer a verdade e que para uma certa atmosfera natural, tem de se 

recorrer à artificialidade”116. À primeira vista nunca se imaginaria que o pátio oeste das laranjeiras é falso. 

Encontrado em ruínas, assim se manteve deliberadamente a intensa imagem poética do edifício. Contudo, o 

pitoresco foi consequência. Deixou-se as paredes soltas no claustro porque foi assim que se encontrou quando 

chegou às mãos do arquiteto, reproduzindo uma imagem ligada à vivência e memória do autor; para além disso, 

não havia necessidade de aumentar a largura da estrutura interior, antes havia somente o problema da 

desproporção corredor-quarto. 

A sua obra foi até apelidada de “invisível” e “corajosa”, respetivamente por Alcino Soutinho e Sérgio Andrade, 

pela “capacidade de dar voz a uma arquitetura feita de silêncio”.117 

De facto, toda a estrutura é reconstruída e consolidada em betão, aproveitando-

se as cofragens metálicas das lajes como elemento decorativo do teto. Sem a 

tradicional cobertura de duas águas, o próprio edifício “parece perder densidade” pelo 

recorte do seu contorno exterior, imagem que aparece reforçada pelo reflexo do céu 

no vidro que transmite a ilusão de buraco, de vazio. Também o claustro é tratado como 

elemento cénico, solta do edifício, a antiga arcaria que suportava o segundo piso 

constituindo- lhe a parede exterior, é consolidada e assumida como plano decorativo 

de pura filiação escultórica. Para os vidros optou por um refletor e não transparente. 

Na identidade austera do edifício conseguia assim acrescentar um material mais opaco 

que a pedra, pois para além de não deixar ver “por entre”, devolve uma imagem 

refletida, que neste caso contribui sempre para os valores que se pretendiam –  se vista 

de baixo reflete o céu dando a ideia de que é um vazio, se vista de frente replicava as 

paredes pétreas densificando a perceção.  

Uma parte do mosteiro tinha caído e era necessário completar e existia a dúvida sobre que coisa fazer – um 

copo novo ou utilizar as mesmas pedras e recompor. Souto Moura faz a comparação com a solução entre um olho 

de vidro ou uma pala negra. “Assim, utilizei as mesmas pedras, mas de um modo diferente. Uma intervenção de 

restauro pode mudar completamente a identidade de uma pessoa e por isso o importante é sempre dizer a 

verdade. Pode-se sempre escolher entre infinitas possibilidades, mas o objetivo deverá ser sempre aquele de 

procurar a possibilidade de não modificar a identidade (histórica), procurando não perturbar completamente o 

edifício”118. 

                                                           
116 Cf. Eduardo Souto Moura, citado por Roberto Collová, op. cit., p.45-54 
117 Alcino SOUTINHO e Sérgio ANDRADE citados in – Eduardo Souto Moura – op. cit., p.29. 
118 Idem, p.30. 

2.18. Claustro Sta Maria 
do Bouro, fotografia 
depois intervenção. 
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A experiência pessoal do arquiteto será essencial na definição da sua intervenção, vai utilizar memória pessoal 

para libertar-se um pouco da história. “Esse é o Rossi que me marcou, que me transmitiu uma visão fundamental 

da arquitetura. Fez-me perceber que posso viajar e ver a cidade, tirar fotografias num Domingo, e que posso usar 

essas imagens posteriormente para fazer outras coisas, introduzindo-as noutro contexto, trazendo-as para outro 

lado tal como são. Ou comprar um livro sobre qualquer coisa, com imagens que não têm nada a ver com 

arquitetura, mas que são, da mesma maneira, úteis para propósitos formais.”119  

Estas “imagens de método”120 compõem uma espécie de coleção de memórias e surgem de um particular 

“apetite insaciável pelas múltiplas facetas da realidade”121, isto é, um olhar atento sobre o real. Herberto Hélder 

fala também desta ideia como a construção de um dicionário visual pessoal, no inconsciente. 

Estas referências analógicas são introduzidas num complexo processo de trabalho que transforma a 

arquitetura numa indireta “experiência autobiográfica: lugares e coisas mudam com a sobreposição de novos 

significados”122. Elas não representam uma simples alusão imagética nem mesmo teórica mas servem de 

instrumentos de resolução de problemas formais da arquitetura e, portanto, também funcionais. 

Diante da ação do tempo no espaço, como diante de uma folha já escrita em que as regras já estão todas 

presentes, a linguagem, que tende ao zero grau da escrita, encontra fundamentos para um cancelamento do 

estilo. O projeto tenta adaptar, ou melhor, servir-se das pedras disponíveis para construir um novo edifício. Trata-

se de uma nova construção, onde intervêm vários depoimentos (uns já registados, outros a construir) e não da 

reconstrução do edifício na sua forma original. Para o projeto as ruínas são mais importantes que o "Convento", 

já que são material disponível, aberto, manipulável, tal como o edifício o foi durante a história. Não se pretende 

com esta atitude construir uma exceção, procurando a originalidade do manifesto, mas sim cumprir uma regra de 

arquitetura, quase sempre constante ao longo do tempo. É uma ambição de obra anónima. O "pitoresco" é uma 

fatalidade que acontece e não a vontade de um programa. Não há por isso uma visão da história sacralizada como 

museu, mas uma história que cada um toca no seu quotidiano, no sentido em que existe empatia entre 

contemporaneidade e a história.  A história é entendida como um percurso onde deve ser obrigado a passar, mas 

não diz nada sobre que coisa se deve fazer, só a nossa interpretação o pode fazer. “Partir da história acho que é 

um álibi para não chegar ao projeto”. “O arquiteto deve ser culto, mas não pode ser erudito, porque erudição é 

uma coisa que restringe e limita o projeto”, porque significa que é demasiado conhecedor de algo e por isso não 

terá a capacidade aérea, de distância, de abstração, necessária ao projeto. O projeto não é democrático (cf. 

Arquitetura participativa), não é uma decisão da maioria, mas tem uma componente ética muito importante (bom-

senso).123  

  

                                                           
119 Eduardo Souto MOURA in El Croquis, 124, “Eduardo Souto de Moura: 1995-2005”, 2005, p.16. 
120 Philip URSPRUNG, Diogo SEIXAS LOPES, Pedro BANDEIRA, in Eduardo Souto de Moura, Atlas de parede, Imagens de método, 

Porto, Dafne Editora, 2011. 
121 Diogo SEIXAS LOPES Amarcord. Analogia e Arquitectura, in op. cit., p.139. 
122 Diogo SEIXAS LOPES Amarcord. Analogia e Arquitectura, in op. cit., p.136 
123 Entrevista Souto MOURA - Interventi di architettura contemporanea in contesti storici italiani de Maria Clarelli 
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David Chipperfield 

Neues Museum em Berlim, 1997-2009 

Em 1997, o atelier do arquiteto David Chipperfield venceu a competição 

internacional para o restauro do Neues Museum (“novo museu”) em 

conjunto com o arquiteto especialista em restauro Julian Harrap. Foi 

construído entre 1843 e 1855, segundo um projeto do arquiteto Friedrich 

August Stüler (1800-1865) que foi um aprendiz de Schinkel (1781-1841). O 

edifício situa-se na ilha Spree (devido ao nome do rio que limita esta pequena 

ilha), no coração da antiga Berlim oriental. Atualmente esta ilha na cidade de 

Berlim é conhecida como a “ilha dos museus” devido à sua caracterização 

com uma série de complexos museológicos. O projeto original do Neues 

Museum foi concebido inicialmente com uma ideia de extensão do Altes 

Museum (“museu antigo”), o primeiro museu construído na ilha projetado 

precisamente por Schinkel, que se localiza no terreno vizinho a sul. O Neues fazia parte do conjunto arquitetónico 

global promovido para a ilha pelo à época rei da Prússia, Friedrich Wilhelm IV (1795-1861), de uma série de museus 

de arte e arqueologia estilizados de modo a promover uma maior apreciação da antiguidade clássica. Entre o 

conjunto de museus, em termos do que era a construção e rica decoração de interiores, o Neues Museum foi 

considerado o mais importante edifício monumental prussiano da sua época, pela sua arquitetura neoclássica do 

séc.XIX e por já incorporar procedimentos de construção industrializados como uso do ferro. 

O museu abriu pela primeira vez em 1855 e teve várias ocupações 

durante sua vida. Abrigou importantes coleções. Era um museu de uma 

maneira particular, no sentido em que era uma integração de artefactos 

e arquitetura como um todo, não era uma série de salas com uma 

exposição convencional. A ideia do museu era demonstrar civilização. As 

paredes tinham frescos e eram parte da exibição em si. Expôs coleções 

egípcias e objetos pré-históricos. Havia uma grande conexão entre objetos 

e museu, que era muito eficaz.  Contudo, este tipo de museu, no final do 

séc. XIX, estava fora de moda e na década de 1920 foi transformado 

grande parte do seu interior – Chipperfield considera de certa forma 

também uma “vandalização” – para ter uma arquitetura mais neutra e 

assim, para realçar os objetos. Ao longo do séc.XX o museu foi sofrendo 

uma lenta transformação um pouco ao sabor das modas de expor. 

Durante a 2ªGuerra, com o bombardeamento de Berlim, em 1943 o 

edifício fortemente danificado tanto por demolições como incêndios. Da 

forma original do edifício retangular com dois pátios quadrados (um 

pouco à semelhança do Albergo dei Poveri), perdeu-se a cúpula do canto 

sudeste e as alas noroeste, em “L”. O que sobreviveu melhor foi a parte 

2.19. Planta localização (orientada a 
norte) do Neues Museum em 

Berlim. 

2.20. Fotografias do Neues Museum 
antes da intervenção (1997). 
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este do museu. Durante mais de 50 anos, até chegar às mãos do arquiteto, o edifício esteve devoluto e em estado 

ruína. 

À semelhança do Neues Museum também toda a “ilha dos museus” foi bombardeada em 1943, contudo todos 

os outros edifícios foram rapidamente restaurados depois da guerra. A exceção do Neues a esta situação prende-

se com dois motivos: o terreno onde este está implantado é especialmente frágil, estando o edifício todo ele 

assente numa série de estacas de madeira, e desde muito cedo gerou-se muita confusão em relação a como devia 

ser reabilitado. Até à década de 1980 permaneceu praticamente sem planos, tendo depois surgido planos 

concretos que apontavam para uma reconstrução com total replicação histórica.  

Quando David Chipperfield ganhou o concurso admitiu que estava 

preocupado porque nunca tinha tido em  mãos um projeto semelhante e 

“não sabia nada de questões de restauro e conservação, nem tinha uma 

opinião formada”. Foram 12 anos de trabalho de projeto até à inauguração 

do edifício restaurado, reconhecendo que o mais difícil no processo “foi dar 

um passo atrás para perceber e poder explicar simplificar as questões, 

porque eram complexas e estavam muito embrenhadas na história, questões 

históricas pesadas”. Neste momento o arquiteto reconhece a necessidade, 

numa abordagem inicial ao projeto, de recorrer à abstração da realidade 

histórica, complexa, para poder simplificar questões de projeto. “Achei que 

íamos ficar presos e com dificuldade nas questões de conservação e 

restauro, e na verdade tornou-se o projeto mais fascinante da minha 

carreira”.124 

Chipperfield conta que o edifício tinha como ruína “uma certa 

ressonância, uma certa  a densidade, que era importante perceber e entrar 

em diálogo. Não era só o edifício, mas sim uma espécie de estratificação 

geológica desde a origem até todos os eventos que nele tinham 

sucedido”125. Um contraste que revelava a história e o tempo de uma 

maneira convincente e poderosa, apesar dos vários níveis de degradação. 

Certos interiores sobreviveram quase completamente, com acabamentos 

elaborados e frescos do teto ainda intactos, enquanto que outras partes da construção existiam apenas na 

qualidade de vazios. O poder da ruína derivava também muito à fachada com a alvenaria de tijolo exposta, que 

transportava a semelhança da presença indelével de uma pitoresca ruína clássica. Chipperfield reconhecia nele a 

crueza da qualidade piranesiana, um sentido de poder físico do espaço que queria de certa forma manter. Contudo 

sabia que era perigosa a interpretação deste fascínio da ruína na sua qualidade degenerativa. Da mesma forma 

que o arquiteto metia de parte uma postura de reconstrução historicista, também não queria fazer um 

                                                           
124 David CHIPPERFIELD –What is the future of the past? Palestra na Columbia GSAPP. Nova Iorque, 2012. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=RfizDUjvomA&t=1015s. 
125 Idem. 

2.21. Esquisso conceptual da 
estratégia de intervenção (1997). 

2.22. Maquete conceptual da 
estratégia de intervenção (1997). 
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monumento à degradação, aqui pode-se confrontar com a ideia de Alberti de restauracio (congelar a forma). 

Chipperfield não queria nem congelar a forma original, nem a forma atual, mas reconhecia a importância das duas 

quase de igual forma, afinal o edifício tinha permanecido em ruína quase tanto tempo como aquele em que havia 

funcionado como museu. Na procura da melhor maneira de entender de que forma devia ler a ruína, vai encontrar 

Soane que, através dos seus desenhos de projeto (parte em ruína, parte acabada), via a síntese ideal desta 

duplicidade – ideia de inerência da ruína na construção nova – isto é, percebeu que tinha de construir através da 

história, em continuidade. Nos primeiros tempos de projeto, o arquiteto conta que foi muitas vezes à obra e que 

passava lá bastante tempo. Aqui confronta-se diretamente com atitude de Souto Moura na reconversão do 

Convento do Bouro e no ensinamento de Távora (referência p.49), teria de haver quase uma ideia de entrega ao 

próprio edifício na sua condição expectante, deixando ser ele a conduzir o projeto de forma progressiva e não 

estabelecendo à partida, nem a meio, nem no fim, uma postura concreta e decisiva, teria de se dispor da abstração 

navegando constantemente entre abordagens distintas sem nunca se agarrar a nenhuma como definidora do 

projeto – “equilibrar no limite entre o desaparecimento total e as grandiosas declarações”126. 

O arquiteto venceu o concurso sem uma ideia final de como ia ficar o projeto – “mentiria se dissesse que 

sabia desde o início o que íamos fazer ou o que queríamos fazer”127. Num processo normal de projeto o 

desenvolvimento é feito com desenhos finais e contínuas aprovações do cliente atravessando as diversas escalas; 

num projeto de intervenção sobre uma ruína histórica é necessário abstrair e desenvolver soluções de forma 

contínua dentro de um espectro mental definido que aponte o modus operandi necessário para ir se construindo 

uma imagem de continuidade com a identidade histórica. É a ideia de deixar ser a construção em si a definir a 

forma – como dizia Mies “não é a construção da forma, é a forma da construção”. A sua abordagem inicial ao 

projeto foi mental, anotando em papel a ideia filosófica com que queriam embeber todo o trabalho. O arquiteto 

afirma que esta questão foi essencial, porque permitia a construção de um guarda-chuva no qual abrigar-se. Isto 

é, o projeto, em todo o seu contínuo temporal, foi-se deixando levar por decisões ora mais próximas da simples 

conservação, ora das novas restituições, mas nunca se fixando em nenhuma delas. A chave deste entendimento, 

explica Chipperfield, era uma questão do tamanho da “ponte”. Em escalas de detalhe como os frescos degradados, 

a intervenção passava por embeber o antigo numa argamassa neutra que revelasse mais a qualidade do antigo 

em detrimento do novo, quase não se apercebendo da intervenção. Era a simples referência da Arqueologia: 

“ninguém reconstituiu os fragmentos de vasos gregos com materiais novos, destoantes”. Por outro lado, para 

vazios maiores, a “ponte” já era claramente assumida recorrendo-se à imitação de forma depurada da proporção 

e da forma do antigo, tendo como referência a obra de Reconstrução da Alte Pinakothek, em Munique (1952-

1957), do arq. Hans Dollgast (1891-1974). Nos casos dos volumes das alas noroeste do museu e a cúpula sudeste 

que eram totalmente novos optou-se por imitar também a materialidade das fachadas, sendo a alvenaria de tijolo 

antiga exposta um dos aspetos que se acreditava conservarem o sentido de poder físico da ruína, contudo não se 

fez uma reprodução exata do antigo. No átrio com a grande escadaria, não existindo materialidade para imitar 

                                                           
126 Idem. 
127 Idem. 
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optou-se por uma materialidade homogénea de betão pré-fabricado, em contraste com a alvenaria de tijolo antiga 

exposta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23. Intervenções nos frescos das paredes interiores do 
museu. Confronto entre antes e depois (1997-2009). 

2.24. Intervenções nas fachadas do edifício com imitação da materialidade da alvenaria de tijolo. 
Confronto entre novo e original (1997-2009). 

2.25. Intervenções no grande átrio e 
escadaria do edifício. com imitação da 
materialidade da alvenaria de tijolo. 
Confronto entre original e novo (1997-
2009). 
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Disposição Arquitetura Contemporânea perante a ruína 

Finaliza-se este capítulo com um esquema de síntese daquilo que é o entendimento da abstração na “ponte” 

entre a ruína e a intervenção contemporânea. Neste caso, a abstração é um mecanismo mental de leitura e 

interpretação de um contexto histórico. Este mecanismo é essencial numa primeira fase, antes de qualquer 

decisão sobre a intervenção, pois é este que nos permite afastar de toda e qualquer ideia pré-concebida e 

concentrarmo-nos somente na leitura da identidade de uma ruína histórica, para depois a partir da identificação 

tomar decisões no sentido da continuidade do caráter histórico e intemporal.  Esta disposição sobre a abstração 

dá uma grande liberdade ao arquiteto que assim se desprende de toda e qualquer amarra ideológica, contudo 

esta liberdade pode ser perigosa e tem de encontrar os seus limites porque sem estes não existe definições de 

projeto. Assim, depois da reflexão realizada acredita-se que a disposição da arquitetura contemporânea, que se 

foi construindo ao longo da história, permite-nos hoje entender que esta deve, num tema de grande densidade 

histórica, recorrer à abstração de uma forma circular, como que girando sempre em torno desta, deambulando. 

Esta atitude pode levar por vezes a tomar decisões de intervenções mínimas e reversíveis e outras vezes mais 

intrusivas, ou por vezes mais dissimuladas e outras vezes mais assumidas não obrigando a que se opte por uma só 

maneira de agir perante a ruína, e dizendo que é legítimo tomar toda e qualquer decisão desde de que esta vá de 

encontro à leitura inicial do arquiteto da identidade histórica. Porém, nesta disposição livre não se pode correr o 

risco de “valer tudo”, existem limites que definem o círculo dentro do qual o arquiteto pode mentalmente 

“navegar”. Estes limites são: o Programa dado e estabelecido pelo cliente – o modelo de vida a que o projeto tem 

de corresponder e com ele veem todas as limitações programáticas como as atualizações técnicas e tecnológicas 

necessárias e regulamentadas; e as circunstâncias do Lugar – deste entende-se não só o lugar físico, mas também 

todas as circunstâncias sócio-políticas e culturais. 

Ao longo da história sempre existiu a oposição entre razão/emoção, o histórico/romântico… reconhecendo-

se esta oposição como uma referência a todas as retóricas e ideologias, a intervenção contemporânea deve dispor 

da abstração de forma circular, contínua, em torno desta, sem nunca nela “mergulhar” e tão bem desprendendo-

se de toda e qualquer forma fixa de fazer. 

  

2.26. Esquema da abstração na disposição 
atual da arquitetura contemporânea. 
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3. O programa – o propósito da intervenção 

 

Reabilitar em Arquitetura não significa apenas dotar um objeto preexistente dum aspeto estético renovado, 

mas sobretudo de conferir-lhe um novo valor arquitetónico, específico, capaz de expressar o espírito do tempo 

que se projeta no futuro. No rumo que se pretende dar a esta dissertação, investiga-se o valor arquitetónico 

acrescentado que entra em continuidade com a identidade histórica extraída pela abstração do arquiteto. Neste 

processo é imprescindível considerar o programa, o modelo de vida que se quer gerar na forma interpretada e 

transformada que é tão só quanto o propósito da intervenção, a pergunta à qual em última instância se terá de 

responder. A intervenção contemporânea da ruína tem de ser sempre limitada e moldada pela pergunta do 

programa. Estas limitações programáticas juntamente com as necessidades de atualizações técnicas e 

tecnológicas definem a linha fechada sobre a qual a abstração se movimenta. 

 

Programas pensados para o Albego dei Poveri 

O Real Albergo dei Poveri de Fuga propunha um programa de natureza específica de reabilitação de pobres a 

uma escala sem precedentes. Dada a sua arquitetura ser muito marcada pela função, a questão do programa 

original contribui fortemente para a sua validade e identidade histórica. Os seus espaços e distribuição estavam 

pensados numa lógica de funções muito clara, como uma máquina arquitetónica, que, no entanto, não se 

completou e atingiu a funcionalidade plena do seu sistema, e, talvez por isso, a reabilitação dos pobres nunca 

conseguiu ser feita nos moldes em que se pensou. Talvez este caráter marcadamente funcional tenha sido um dos 

problemas para a sua descaraterização ao longo do tempo. Assumiu um carácter pejorativo e submeteu-se a 

diversas funções de encaixe que não eram plenas com o edifício, mas antes apropriações simplificadas pela 

necessidade, numa simbiose deficiente. Como o projeto original nunca fora terminado, levou a que o 

relacionamento das partes com o todo não fosse totalmente uno e coeso, ponto que atingiu o seu máximo com o 

terramoto em 1980, deixando-o em profunda degradação. O uso da estrutura variou ao longo das décadas: da 

recolha à educação dos órfãos e necessitados, uma prisão, escola de música, escola para surdos-mudos, um centro 

de reabilitação para menores, um tribunal para menores e espaço de arquivos. Nos últimos anos, também 

organizou vários eventos e espetáculos. Hoje em dia está sem um uso definido, sendo que tem uma ocupação 

ilícita de habitações no pátio nascente e estacionamento automóvel. O Albergo dei Poveri tem representado, nas 

últimas três décadas, um objeto privilegiado de interpretação do uso e projeto de arquitetura histórica. O exigente 

estado de degradação que o edifício enfrenta surgiu devido ao tempo de abandono e, principalmente, devido aos 

danos causados pelo violento sismo de 1980. 

Não só os projetos originais e construídos e as intervenções posteriores fazem parte do património genético 

e iconográfico da arquitetura, como também os projetos que, ao longo do tempo, apesar de não concretizados, 

formularam diferentes desejos e hipotéticos futuros, pois também estes representam uma ideia e a história da 
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arquitetura é sobretudo uma história de ideias. “As palavras em Arquitetura são sempre expressão das ideias cuja 

construção é a própria Arquitetura. Sem ideias, a Arquitetura é vã, vazia. Architectura sine idea, vana Architectura 

est (Arquitetura sem ideia, vã Arquitetura é) (…) E assim como as formas passam, se destroem, as Ideias 

permanecem, são indestrutíveis. A História da Arquitetura é uma História de Ideias…”128. 

A primeira resposta programática ao abandono degradante do edifício, em 

termos projetuais, surgiu do arquiteto italiano Nicola Pagliara (1933 – 2017), entre 

1984 e 1985, que considerou no Albergo dei Poveri a “indispensabilidade de ser 

reutilizado e reproposto como polo de vida e um dos pulmões do tecido histórico 

de Nápoles”129. Pagliara afirma que depois de “aprofundar algumas análises 

históricas e interpretar algumas possíveis soluções linguísticas, especialmente no 

contexto das referências culturais da época [meados século XVIII]”, é possível inseri-

lo num “discurso prático de reuso, visando a recuperação urbana, mais do que 

simplesmente um novo projeto polivalente130” A sua proposta não se define por ser 

filológica ou estilística, pois essas “nunca foram as intenções do Autor [Fuga]”, mas, 

segundo Pagliara, prima por “manter as relações dimensionais e prosseguir com os 

materiais estruturais e de acabamento ligados à nossa tecnologia [ano de 1980]”. 

O projeto propõe a reconstrução integral dos três pátios do projeto reduzido de 

Ferdinando Fuga, com uma forte ênfase representativa sobre o espaço da igreja 

nunca realizada. Pagliara procura restituir a monumentalidade perdida do edifício 

e o programa proposto apresenta-se como uma grande estrutura museológica, 

contendo escritórios, oficinas, laboratórios, salas de conferências e incorpora ainda 

uma estrutura de numerosas residências para investigadores com locais de 

encontro e salas de estar, bem como espaços de estudo, com serviços e elementos 

de pesquisa coletiva. Na prática, o seu propósito de uso pode ser comparado a um 

contexto universitário, mas aberto ao público através de serviços museológicos, 

serviços temporários e de troca de conhecimento, com a estrutura de estudo e 

residência para investigadores, ou seja, dedicado à produção intelectual e à 

pesquisa. No pátio central erigir-se-ia a estrutura expositiva do museu, divisível, 

expansível e setorizada, para exposições permanentes, salas de debate e sala de 

concertos.  E em torno dos dois pátios laterais estruturar-se-iam os alojamentos e 

os espaços de estudo dos investigadores. Em suma, a sua posição intelectual 

prendia-se com a ressurreição volumétrica de Fuga incorporada através uma 

tectónica então contemporânea. 

                                                           
128 Campo BAEZA – A ideia construída. 5ªedição. Casal de Cambra: Caleidoscópio edição e artes gráficas, 2013 (1ªed. 1996), 

p.20. 
129 Domus, 671, “XVII Triennale: Il progetto domestico”, Milão, abril 1986, p.78. 
130 Idem. 
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Depois da proposta programática e de reconfiguração de Pagliara, surgem dois projetos por convite, na 

sequência dos 50 anos da fundação da Faculdade de Arquitetura de Nápoles (1936 – 1986), dos arquitetos Mario 

Botta e Agostino Renna que podem ser considerados a antítese de um do outro – o primeiro propõe a sua total 

demolição, enquanto o último aponta para uma espécie de duplicação arquitetónica do edifício de Fuga. 

Curiosamente os dois projetos ocupam a mesma superfície de terreno. 

Mario Botta destaca a posição estratégica do Albergo dei Poveri em Nápoles 

como estando “entre o centro histórico e a nova área de negócios da cidade”131) e é 

a partir de um discurso de inserção urbana que se define a sua proposta.  “O projeto 

de intervenção descarta a ideia de uma reconfiguração do edifício com uma simples 

mudança de uso e uma transformação da estrutura arquitetónica do interior 

preexistente”. O arquiteto suíço defende que é uma oportunidade extraordinária 

para a transformação daquilo que considera ser um “vazio urbano”, através da 

demolição total do volume existente e redesenhar aquela área como ”parte da 

cidade acabada e em diálogo com os setores do tecido urbano adjacente”132. A 

precisa definição de um perímetro de área de intervenção é entendida no projeto 

como “nova condição que permite um controlo espacial dos seus parâmetros 

dimensionais e como redefinição de uma relação funcional, distributiva e espacial 

com a envolvente urbana”. O projeto propõe-se como uma “cidadela” dentro da 

própria cidade – “uma parte [de cidade] acabada que é adicionada como um 

momento de crescimento, enriquecimento e consolidação do tecido urbano” e não 

como os “projetos urbanos que ultrapassam em dimensões o limite a partir do qual 

o projetista tem possibilidade de um controlo arquitetónico”.133 Por isso, a proposta 

define-se pela criação de “elementos pontuais e circunscritos”. Na área do ex-Albergo 

dei Poveri sugere a criação de um novo tecido composto por atividades residenciais 

na parte central, comerciais na frente da Praça Carlos III e atividades culturais e 

recreativas na “parte intermédia da parcela”.134 O projeto marca a diferença de 

setores com o traçado da rede viária interior, com um desenho “em anéis” limitando 

os conjuntos habitacionais pontuais e com um remate em semicircunferência no 

limite norte (superior em confrontação com o desenho). A integração de diferentes 

atividades comerciais é assumida no projeto na tentativa de “romper” com a 

segregação urbana. Na parte central define-se uma vasta área verde livre que faz a 

continuação do eixo da Praça Carlos III. 

                                                           
131 Mario BOTTA in Domus, 681 – “XVII Triennale: Sottosuolo partonopeo”. Milão, março 1987, p. 80. 
132 Idem. 
133 Idem. 
134 Idem, p.81 
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O projeto do arquiteto napolitano Agostino Renna é em muito diferente 

do projeto de Mario Botta. Renna destaca a localização do Albergo dei Poveri 

como um “lugar nevrálgico do sistema urbano napolitano”. Na sua proposta 

atribui uma grande importância à Avenida Garibaldi como principal 

momento de chegada ao edifício, porque considera-a a “fronteira da história 

construtiva da cidade: a planta greco-romana, a cidade medieval e 

renascentista, a expansão no séc. XVIII e a ampliação oitocentista e 

contemporânea convergem e são delimitadas sobre esta [avenida]. Assim, a 

cidade ocidental e oriental, a colina e o mar têm esta avenida como 

charneira. A muralha antiga de Nápoles, em parte tangente a este eixo, 

marca os dois grandes momentos de construção da cidade”.135 Na leitura 

histórico-urbana de Agostino Renna, a “ruína gigantesca e inquietante” do 

Albergo dei Poveri é o “centro hierárquico de toda a estrutura morfológica”. 

A proposta do arquiteto napolitano tem a intenção urbana de evidenciar os 

caracteres histórico-morfológicos que foram “ofuscados pela imerecida 

construção urbana do séc. XIX até aos dias de hoje”. Neste propósito, o 

projeto intervém na planta urbana com algumas operações de 

desestruturação urbanas e sobre uma complexa redefinição do edifício-

monumento”.136 A restruturação urbana consiste essencialmente na 

demolição de alguns quarteirões, criando uma grande praça no tecido 

oitocentista, diante da Praça Carlos III, com a motivação de estabelecer uma 

relação recíproca clara entre partes morfológicas da cidade, no qual o Albergo 

dei Poveri quer restituir-se no papel de "ingresso de honra" da cidade 

histórica - um grande complexo urbano que inclui o antigo monumento. O 

projeto propõe um novo edifício que inclui o antigo monumento, através de 

um novo uso radicalmente diferente em relação aquele original. O programa 

do grande complexo edificado é um grande “Museu da ciência e da técnica”, 

juntamente com um “Centro cultural de experimentação e fruição”. O novo 

                                                           
135 Agostino RENNA in Domus, 681 – “XVII Triennale: Sottosuolo partonopeo”. Milão, março 1987, p. 80. 
136 Idem. 

3.3. Desenhos da proposta programática e de reconfiguração de Agostino Renna do Albergo dei Poveri. 
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complexo acolhe também dois grandes parques de estacionamento 

automóvel para um total de 5.000 lugares e permite resolver o difícil nó 

rodoviário que hoje conflui na Praça Carlos III, defronte ao edifício (cf. 

imagem do alçado). O novo edificado é projetado a partir do desenho do 

Albergo dando continuidade aos longos corredores e aos pátios. O traçado 

dos caminhos pedonais delimita os espaços construídos formando um 

objeto, no seu todo, compacto, com o intercalar de pátios e espaços verdes. 

O projeto oferece a imagem de uma “grande villa suburbana” no meio da 

cidade. O centro do projeto é a transformação do pátio central, destinado à 

igreja de Fuga, que na intervenção de Renna é dividido em dois níveis: o mais 

baixo destinado a museu, inteiramente coberto sem luz natural, como uma grande ‘caixa negra’; o superior 

composto por espaços polivalentes destinados tanto a exposições temporárias como espetáculos ou conferências, 

semelhante a uma “grande estufa”, envolvido por toda uma estrutura de ferro e vidro. Este programa 

transformaria o Albergo dei Poveri num dos maiores museus do mundo. A extensão de desenho proposta 

assemelha-se à história da construção do Louvre, em Paris, que também sofreu diversas extensões à atual 

dimensão do complexo museológico. Como comparação, a implantação do Museu do Louvre pode inscrever-se 

num retângulo de aproximadamente 250m x 380m, enquanto que o desenho de Agostino Renna tem uma 

implantação quase quadrada de cerca de 385m x 400m. 

 

Ambas as propostas, de Mario Botta e Agostino Renna, apesar de se definirem por atitudes muito distintas, 

apresentam respostas que não refletem sobre os conteúdos programáticos e a lógica arquitetónica interna do 

edifício pensada por Ferdinando Fuga em meados do séc. XVIII. Tanto a demolição proposta por Botta para a 

construção de um tecido habitacional de encaixe na cidade, como a duplicação escalar de Renna na motivação de 

construção de um grande complexo museológico e cultural não revelam capacidade de dialogar com a lógica 

arquitetónica associada ao sentido programático original – consistente numa espécie de ‘microcidade’ autónoma 

e ideal – e, por isso, acredita-se que não conseguem dar continuidade ao caráter simbólico da identidade histórica 

genética do edifício Setecentista, que hoje se encontra perdida. A proposta de Pagliara apesar de ser só um 

esboço, apresenta uma reflexão que se coaduna mais com a identidade histórica do edifício. A importância que 

atribui ao pátio central e a forma como ele é independente dos dois pátios laterais.  

Depois de 1995, mais atenções foram voltadas para a recuperação do centro histórico de Nápoles, incluindo 

o Albergo dei Poveri, pois passou a ser reconhecido como património mundial da UNESCO. Em 1997, dez anos 

depois da elaboração dos projetos de Mario Botta e Agostino Renna, foi publicado o livro “Ferdinando Fuga em 

3.5. Alçado principal de Agostino Renna do Albergo dei Poveri. 

3.4 Plantas restruturação Albergo 

dei Poveri de Agostino Renna. 
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Nápoles”137 que revela um estudo atento, pelo arquiteto Paolo Giordano, às obras de Fuga em Nápoles. Em relação 

ao projeto do Albergo, surgem desenhos dos mecanismos tipológicos e da estrutura interna do edifício que 

permitiram pela primeira vez pensar na relação do todo (o inteiro complexo arquitetónico) com as partes, 

associadas às lógicas distributivas e independentes que o programa original requeria (separação dos hóspedes por 

sexo e idade). Pensa-se pela primeira vez no conteúdo do programa original do edifício. De 1997 a 2000, ano em 

que a Câmara de Nápoles decidiu lançar o concurso para os projetos definitivos de arquitetura e engenharia na 

reabilitação do Albergo dei Poveri, continuaram a ser desenvolvidos diversos estudos multidisciplinares relativos 

ao monumento de Fuga, dos quais destaca-se a colaboração entre o arq. Paolo Giordano, o engenheiro Renato 

Sparacio, o economista e escritor Francesco Lucarelli, o escritor Daniele del Giudice e o célebre fotógrafo 

napolitano Mimmo Jodice, que procuravam desmistificar a conotação “difícil” do imaginário coletivo de Nápoles 

em relação ao edifício e encará-lo como parte da cidade e dos cidadãos. Depois deste estudo realizado aos projetos 

originais de Fuga em Nápoles, o próprio arq. Paolo Giordano vai apresentar uma proposta de reconfiguração do 

Albergo dei Poveri e dos espaços urbanos contíguos ao edifício, em 1998.  

O projeto de reconfiguração urbana e arquitetónica 

de Paolo Giordano carateriza-se por intervenções menos 

drásticas do que as descritas acima, e transforma a praça 

Carlo III com três edifícios longitudinais paralelos à 

fachada do Albergo, através da demolição de 

quarteirões urbanos. Prevê também a demolição da 

Azienda Napoletana Mobilità (ANM) para construir um 

edifício longitudinal, esguio e sóbrio no seu lugar, 

paralelo também, que permitia a extensão do Jardim 

Botânico. Assim, se a Praça Carlos III voltasse a ser a "praça de pedras" do bairro de Sant'Antonio Abate, a 

demolição do terminal de autocarros da ANM, a norte do edifício setecentista, configuraria uma nova “praça 

verde” estendida e conectada ao Jardim Botânico de Nápoles, ambas de dimensões semelhantes. O programa a 

implementar é um Centro Cultural e Multimédia, do qual se destaca mais a proposta de uma torre cilíndrica 

translúcida no centro do pátio central em memória da espacialidade da cúpula da igreja pensada por Fuga no 

projeto original. Queria assim tornar Giordano carateriza como “uma espécie de catedral laica da civilização 

contemporânea e multimédia: coleta, catalogação, arquivamento, documentação e exposição do património 

cultural, do ambiental ao arqueológico, do artístico ao arquitetónico, produzido e estratificado na Campânia no 

curso de mais de dois mil anos de história”138. A implantação de um novo volume no interior do pátio central é 

entendida como um acréscimo parcial a um objeto arquitetónico que ficou inacabado e que, por meio de uma 

intervenção contemporânea, poderia declarar a sua dimensão intemporal, arquitetura sem tempo e, portanto, a 

sua propensão simbólica. Um volume cilíndrico de vidro e aço dotado de uma intrínseca ligeireza material - quase 

                                                           
137 Referência ao livro Ferdinando Fuga a Napoli. L'Albergo dei poveri, il cimitero delle 366 fosse, i granili, de Paolo Giordano, 
em 1997, sobre os três projetos originais do século XVIII. 
138 Paolo GIORDANO – L’Albergo dei Poveri a Napoli. Il ridisegno, il rilievo e la riconfigurazione dell’architettura monumentale. 

1ªEdição. Napoli: La scuola di Pitagora editrice, 2012, p.143. 

3.6. Maquete projeto do arq. Paolo Giordano do Albergo 
dei Poveri, 1998. 
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como a aparição da igreja projetada - capaz de contrapor-se à densidade estrutural de uma arquitetura que, no 

caráter bipolar dos dois alçados do corpo principal, exprime-se e define-se através de inquietantes oposições. Um 

volume que o arquiteto pretende que no exterior se exprima de forma neutra e sóbria, e internamente tenha uma 

espacialidade complexa e articulada – uma sucessão de nove pisos circulares, definidos ao centro por um saguão 

circular. Os dois pátios laterais caraterizam-se por uma cobertura plana em vidro composta por uma treliça 

metálica apoiada em oito pilares cruciformes localizados dois a dois nos quatro lados do mesmo, utilizando 

tecnologias discretas e não invasivas que possam conviver com a complexa estrutura arquitetónica do edifício, 

juntamente com outras atividades de caráter social e formativas. O arquiteto refere que se inspirou na cobertura 

do Neue Nationalgalerie de Mies van der Rohe em Berlim. Para além das intervenções nos pátios destaca-se o 

restauro da fachada principal na Praça Carlos III, como também a regeneração de todas as outras fachadas 

interiores, inacabadas e não rebocadas, sem prever a redefinição linguística para proteger a caraterística bipolar 

da configuração arquitetónica atual. Uma arquitetura de duas faces que poderia ser refletida nos espaços públicos 

renovados dos espaços à sua frente:  

O projeto de Paolo Giordano demonstra uma grande diferença de caráter em relação aos projetos anteriores 

já descritos. Pela forma como encara o problema do Albergo também como tema urbano e do modo como 

interage com a coletividade. Reconhecendo o caráter duplo da sua génese como identitário do monumento. Não 

tenta reconstruir a forma nos três pátios, nem promove grandes extensões ou demolições. Relação que tenta 

estabelecer com o jardim botânico, relação da praça.  

No concurso lançado em 2000, os estudos descritos anteriormente serviram de base a este. Os resultados do 

concurso saíram em 2002 com a adjudicação do projeto ao grupo formado pelo arq. francês Didier Repellin 

(projeto de arquitetura) e pelo eng. Giorgio Croci (projeto de estruturas). Contudo, este concurso não 

contemplava a definição de uma resposta programática relativamente aos futuros usos do Albergo dei Poveri, pelo 

que não interessa desenvolver muito sobre o projeto, visto a esta linha de investigação interessar mais a temática 

de respostas programáticas aliadas à forma do edifício. 

Em 2005, já depois de iniciadas obras de consolidação e reconstrução de alguns espaços do edifício, a Câmara 

de Nápoles, depois de estudos de viabilidade realizados e após receção de vários pedidos de organizações que 

pediam espaços do Albergo para sediar as suas empresas, decidiu definir concretamente os usos do edifício com 

o programa “Cidade da Juventude” – a procura de agradar diversas solicitações. Com esta escolha, o Município 

pretende promover o pleno desenvolvimento da personalidade dos jovens a nível cultural e social, oferecendo, 

num mesmo espaço, serviços e informações, espaços para eventos, locais de lazer e cultura, espaços de 

acolhimento e hospitalidade. O novo papel do edifício só poderá dar um novo significado ao monumento: de um 

lugar de hospitalidade forçada a um local de criação e acolhimento, visando intercetar as necessidades dos jovens 

com a ambição de se tornar um laboratório e uma incubadora de ideias para a cidade. No caso da Fundação "Città 

dei Giovani", duas ações coadunam: explorar um património cultural único para criação arquitetónica e seguir um 

propósito socialmente útil, de acordo com a vocação e vínculo de uso social que preserva o monumento.  
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Para a reconfiguração de um edifício monumental como o Albergo dei Poveri de Nápoles é imprescindível a 

definição de um destino de uso compatível com a sua estrutura arquitetónica e a sua dinâmica interna. Esta 

convicção ganha ainda mais força no momento atual, em que já foi gasto muito dinheiro em obras de restauro e 

consolidação e, no entanto, os espaços continuam sem vida devido à ausência de um programa funcional coerente 

com os trabalhos. Ocasionar obras de consolidação e restauro sem a clara definição dos destinos de uso pode ser 

considerado paradoxal, ainda para mais tendo em conta a relação íntima que a função original do Albergo tem 

com a sua arquitetura.  

A complexa estrutura tipológica e morfológica do Albergo dei Poveri, a sua imponente e sóbria fachada diante 

da Praça Carlos III, bem como o caráter da ruína arquitetónica no pós-fachada, representam, no seu conjunto, as 

características identitárias que dão a este grande trabalho cívico e social uma riqueza simbólica. Neste sentido, 

enfrentar o problema da recuperação do Albergo dei Poveri significa colocar uma série de questões relativas, em 

geral, ao sistema infraestrutural do território e ao traçado urbano da cidade, além dos espaços públicos, a 

identidade arquitetónica do edifício também está dependente do uso que o edifício acolhe no seu interior.  

 

Programas de origem semelhante 
 

Na procura de entendimento de qual poderá ser o programa mais adequado na intervenção de recuperação 

do Albergo dei Poveri, para além de estudar as várias respostas programáticas já propostas para o futuro do edifício 

de Fuga e conhecer os usos que este já teve na sua história, embora não totalmente coerentes com a estrutura 

original, este capítulo irá lançar-se na reflexão em relação aos usos atuais de tipologias que têm origens 

semelhantes ao Albergo de Nápoles. Neste sentido, abre-se o olhar sobre as arquiteturas assistenciais iluministas, 

das quais se destacam dois casos de estudo de semelhança únicos, também em Itália – o Albergo dei Poveri, de 

Palermo e de Génova – os outros únicos albergues (casas de reabilitação) para pobres com motivações similares 

apesar de em menor escala. 

No decorrer dos séculos XVI e XVII assiste-se a uma construção no continente europeu de casas de recolha 

de pobres. “Com a construção dos alberghi dei poveri pretendia-se completar a estrutura de caridade organizada, 

colmatando as lacunas deixadas por outras instituições e abrigando aqueles que, por motivos individuais ou 

sociais, foram considerados inaptos à vida social e, até então, esquecidos ou negligenciados”139. Estas estruturas, 

que se inserem nas mais complexa soluções de grande renfermement (confinamento)140, enfrentam o fenómeno 

da pobreza e da mendicidade como um problema de ordem pública e, ao mesmo tempo, de assistência. Uma 

definição substancialmente análoga encontramos ainda hoje: “A exclusão é economicamente prejudicial, mas 

acima de tudo socialmente corrosiva e politicamente explosiva. A questão fundamental dos nossos tempos não é 

a justiça no sentido tradicional de redistribuição, mas sim a inclusão” Aqueles que permanecem fora do mercado 

                                                           
139 B. PULLAN, “Introduzione”, in A. GUERRA, E. MOLTENI, P. NICOLOSO, Il trionfo della miséria. Gli alberghi dei poveri di Genova, 
Palermo e Napoli, Electa, Milão, 1995, p.9. 
140 Termo usado por Michel FOUCAULT na Storia della folia nell’età clássica, Rizzoli, Milão, 1977. O grande confinamento 
justificado para esconder a miséria e a pobreza. Antes a punição e o controlo eram usados como meio de aviso e lição de 
ordem pública, e agora era escondido para evitar contagiar. Muita miséria, consequência das guerras e epidemias de peste e 
os pobres convergiam nas cidades. 
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de trabalho e da comunidade cidadã geralmente tendem a segregar o tecido (moral) das nossas sociedades”141. A 

ideia que os pobres deveriam ser segregados da sociedade surge no final do século XVI, mas difunde-se sobretudo 

no século XVII. Em toda a Europa inicia-se a reclusão dos pobres em institutos que eram ao mesmo tempo 

hospitais, casas de correção e às vezes fábricas. A motivação da segregação dos pobres é sustentada, em quase 

todos os países europeus, a partir de razões factuais e de uma corrente de pensamento. Uma primeira ideia tem 

a ver com a redução do risco de contágio. A segunda opinião é a ideia de segregar para obrigar a trabalhar e serem 

mais produtivos. Quem sustentava a ideia da segregação recorria muito a argumentos morais e religiosos também. 

A vida conduzida por mendigos e vagabundos é uma vida de pagãos. Objetivo de reconstruir uma ordem moral 

nos pobres e preparar a reinserção na sociedade. Os pobres eram representados como elementos antissociais e 

perigosos. Trabalho forçado e a função subsidiária. São tratados de forma severa com o trabalho para lhes criar 

disciplina.  

Os únicos dois outros Alberghi dei Poveri em Itália são significativamente mais pequenos que o homólogo de 

Nápoles. Em termos de planta são semelhantes na questão da utilização dos pátios quadrangulares que derivam 

da clássica estrutura conventual e mosteiro, com a ideia de claustro. De resto são formas retangulares contínuas 

em longos corredores. Ambos os casos dos alberghi até ao final do século XX mantinham uma função assistencial 

e na viragem para o séc. XXI estão a ver a suas estruturas a ser adaptadas a escolas universitárias e estruturas 

museológicas, com relativa facilidade. Não se reconhecendo a semelhança formal de maior exceção, a igreja, que 

o Albergo dei Poveri de Nápoles tem nas suas bases. As formas retangulares contínuas destes espaços são muito 

flexíveis em tudo aquilo que poderão ser equipamentos coletivos, com usos de comunidade, como unidades 

independentes. O Albergo dei Poveri de Génova (1656-1835) está atualmente a sofrer um projeto de reconversão 

da arquitetura assistencial em complexo universitário da Faculdade de Ciências Políticas, desde 2003 e apesar de 

ainda não estar totalmente concluído, já está em funcionamento. O complexo terá uma área útil de 48.000 m2 e 

destina-se a cerca de 7.000 alunos, naquilo que será uma verdadeira “cidade universitária”. O Albergo dei Poveri 

de Palermo (1746-1772), hoje pertence parcialmente à região da Sicília e ao Instituto Principe di Palagonia e Conte 

Ventimiglia e é hoje uma estrutura que ainda tem em funcionamento um programa de assistência, embora esteja 

lentamente a sofrer um processo de abertura do monumento ao público, transformando-se em espaço 

museológico com exposições temporárias e conferências. 

  

   

  

                                                           
141 R. DAHRENDORF – Quadrare il cerchio. Roma: Laterza, 1995, p. 86. 

3.7. Albergo dei Poveri de Génova a ser 
reconvertido em complexo universitário. 

3.8. Albergo dei Poveri de Palermo a ser 
reconvertido em estrutura museológica. 
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Olhando para a forma exceção da igreja de planta hexagonal do caso 

de estudo em Nápoles, percebe-se que esta forma na evolução do século 

XIX foi muito adaptada a prisões. Os ideais que levaram Fuga a desenhar 

esta forma, inspirada nos esboços de Michelangelo foram dois: a ideia 

subjacente às arquiteturas de assistência de segregar e simultaneamente 

a de todos, numa lógica funcionalista, terem a perceção do mesmo 

centro, neste caso para todos os pobres assistirem ao mesmo tempo à 

missa que teria o seu altar no centro. Invertendo esta última ideia, 

desenvolveram-se várias estruturas prisionais, pois de um centro podia-

se controlar eficazmente todos os prisioneiros. Desta ideia surgiram os 

panóticos, que hoje têm pouca utilidade e difícil reconversão aos dias de 

hoje. Muitos foram desmantelados, outros mantém as funções originais 

ainda que de forma mais leve no controlo rígido, ou ainda há casas de 

estruturas deste tipo que pela sua exceção formal converteram em 

espaços museológicos. Não fosse a igreja estar em ruína e esta questão 

teria de ser aprofundada, contudo estando hoje em ruína percebe-se que não faz sentido tentar restituir uma 

rigidez formal que reclame a forma original. Neste pensamento lembra-se a proposta de Paolo Giordano que com 

a torre implantada naquele que seria o centro da igreja faz uma recriação contemporânea da forma de panótico. 

O benefício desta, sendo circular e revestida a vidro é a transparência total com toda a ruína que dali se poderia 

certamente observar, contudo o efeito inverso de visualização da torre entra um pouco em choque com a imagem 

identitária do edifício.  

 

O que precisa Nápoles e a Europa?  
 

Nos anos 60 e 70 do século XX, o campo disciplinar da arquitetura é significativamente alargado através das 

responsabilidades políticas e sociais que lhe são atribuídas ao ter que gerir a compatibilização entre funções e 

edifícios preexistentes. A modernização/reabilitação de um edifício histórico torna-se num processo de “tensão 

dialética entre um dado contentor e um novo ou renovado conteúdo”142. O objeto de intervenção passa a ser 

encarado como um “produto em constante desenvolvimento, criado como parte de um programa com um 

objetivo em mente, e fornecido de uma cláusula de adaptabilidade”143.  Este último ideal vem sintetizar o 

progresso teórico na compreensão dos edifícios históricos. Para além da preocupação de integrar as estruturas 

preexistentes, inaugura-se a exigência de compatibilização entre as funções (antigas e novas), necessárias num 

determinado contexto social e urbano. A necessidade de ajustamento entre duas realidades – os edifícios antigos 

disponíveis e as necessidades funcionais atuais de uma determinada região requerem, por isso, uma avaliação 

política no processo de intervenção, envolvida, por vezes, num complexo conflito de interesses, na gestão do 

                                                           
142 André CORBOZ – “Old Buildings and Modern Functions”. Lotus International, nº13, 1976, p.70. 
143 Idem. 

3.9. Panótico de Jeremy Bentham, New 
Illinois State Penitentiary, EUA (1791). 

3.10. Penitenciária na Pensilvânia, EUA, 
(1823-1836). 
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mercado patrimonial. O crescimento da atenção sobre a reutilização de edifícios históricos acompanha os 

interesses económicos das entidades intervenientes. Por um lado, defende-se que a adequação dos usos às 

estruturas preexistentes “não é medida em área útil, volumetria utilizável ou rentabilidade: ela é uma noção 

qualitativa”144. Por outro, os interesses económicos enfatizam a importância de encontrar usos a curto prazo, a 

custos mínimos, mais do que a qualidade do desenho. Um exercício que deveria decorrer da apropriação 

inteligente de estruturas preexistentes, pode tornar-se facilmente objeto de manipulação pela inflação no 

mercado imobiliário. Torna-se, por isso, importante defender, no campo da intervenção em edifícios históricos 

que “é melhor falar, não de uma moda, mas de uma necessidade histórica”145. 

 

Em relação ao Albergo dei Poveri o debate em relação ao programa que deveria conter polariza-se: por um 

lado, na ideia de fazer do Albergo um grande museu cultural, a exemplo do Louvre em Paris ou o British Museum 

em Londres, que fosse capaz de “catapultar” Nápoles para o nível de uma grande cidade europeia e atractora de 

turismo; por outro lado, existe uma defesa de que o Albergo deverá ter um programa que coadune com os seus 

propósitos sociais originais de apoio e transformação dos mais necessitados da sociedade. Estas duas ideias que 

se têm vincado como opostos são um dos principais motivos para o edifício continuar ainda hoje numa situação 

de inércia. 

Aprofundando os dois programas referidos que estão no centro do debate, observa-se que estamos perante 

a existência de dois tipos de valores relativos aos propósitos da intervenção. O programa de museu está ligado à 

ideia de proteção e valorização de um edifício que é património cultural da humanidade. Enquanto que o 

programa social está ligado ao ideal originário de o edifício de uma arquitetura que atua no sentido da “resolução” 

de problemas sociais, através do melhoramento das necessidades e condições de vida daqueles que mais carecem 

numa sociedade. Neste sentido, lança-se a reflexão em relação à compatibilização destes dois tipos de programas 

com o objetivo de valorizar e proteger um património que é da humanidade e ao mesmo tempo propor um 

equipamento ativo na cidade integrando um programa social. 

O programa de museu para o Albergo dei Poveri de Nápoles propõe-se no sentido em que a cidade tem um 

património artístico de grande valor e que não está acessível aos visitantes devido a falta de condições. Em Nápoles 

existem vários museus distribuídos pela cidade que amplificam os custos de gestão e são pouco visitados por 

turistas e locais. Das principais estruturas museológicas destacam-se o Museu Arqueológico Nacional e Museu de 

Capodimonte que não está ligado a outros museus e encontra-se isolado no topo da colina homónima 

prejudicando muito o número de visitas. É necessário em Nápoles racionalizar os recursos e valorizar o património 

artístico com uma única grande estrutura bem conectada com a cidade, isto abateria custos de gestão e 

potenciaria a fruição do património artístico. O Albergo dei Poveri pela sua dimensão pode ser a única estrutura 

em Nápoles capaz de dar lugar a um projeto universal, com 103.000 m2 e cerca de 450 salas o museu teria 

possibilidade de ser maior que o Louvre (72.000 m2) e o British Museum (92.000 m2). Assim, a cidade com a criação 

de vários postos de trabalho e a enorme atração turística, podia dar um “salto” qualitativo a exemplo do que 

sucedeu com outras cidades na Europa como a construção do Museu Guggenheim em Bilbao ou a extensão da 

                                                           
144 Idem, p. 75. 
145 Idem, p.69. 
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Galleria degli Uffizi em Florença, fazendo desta a maior galeria de arte em Itália. A estratégia a adotar teria de ser 

uma musealização progressiva iniciada com o restauro dos espaços e o dispor das primeiras obras de arte. O 

museu poderia ser parte relativa à própria história do edifício (a exemplo do que acontece em todo o piso inicial 

do Louvre) reforçando a memória do edifício e dando a conhecer os seus propósitos originais únicos. Para além 

da história do edifício podia também expor uma série de coleções artísticas que pertencem a outros museus mas 

que não estão expostas devido à falta de espaço. O Museu de Arqueologia Nacional tem uma rica série de coleções 

arqueológicas de Pompeia, Herculano, Paestum, Cuma…que estão à espera de espaço para serem expostas. Dos 

1.500 frescos provenientes de Pompeia e Herculano só 300 estão expostos, sendo que a maior parte está em 

depósito. À semelhança do Museu de Arqueologia também outros museus carecem de espaço para expor 

existindo efetivamente a necessidade de um lugar condizente para apresentar todo um património artístico vasto. 

Outra vantagem do Albergo dei Poveri para assumir o programa de grande museu é a sua localização no centro 

da cidade fornecida já de uma boa rede de transportes. Encontra-se a 1.2 km da estação central, 2,5 km do 

aeroporto, 1,73 km do Museu Arqueologia Nacional e 1,93 km do Museus de Capodimonte. Salienta-se também 

a proximidade do Albergo com o grande Jardim Botânico enfatizando o sentido de lazer que o museu pode 

oferecer e existindo a possibilidade de através deste criar-se um projeto funicular de 800m a ligar com a colina de 

Capodimonte, aproximando assim os dois museus. 

Assim conclui-se a grande vantagem e necessidade que colmatava a existência de um programa museológico 

no Albergo, não só era uma maneira de proteger e divulgar a memória do edifício, como também era um meio de 

valorização da cidade divulgando o seu potencial artístico e cultural. 

 

Em relação à integração de um programa social no Albergo dei Poveri existem várias iniciativas sociais que 

pretendem alojar-se no edifício, contudo este não deverá ser somente como um “contentor” com espaço livre e 

um somatório de iniciativas alugando os seus espaços. O Albergo a funcionar com um programa social este deverá 

ser estruturado e racional, fazendo uso dos seus espaços para gerar uma dinâmica sustentável como uma 

“microcidade”. Este deverá dispor-se a receber pessoas carenciadas e a ter uma estratégia dentro dos seus 

espaços para transformar ou melhorar a situação dessas pessoas. Nápoles sendo uma cidade com uma grande 

densidade populacional e tendo uma grande percentagem de população pobre, existe a necessidade de dar apoio 

e reabilitação a estas pessoas. Deve-se também promover um olhar a uma escala mais abrangente ao nível da 

Europa e perceber que atualmente atravessa-se uma das maiores crises migratórias oriundas de África e Médio 

Oriente oara a Europa, sendo Itália uma das principais “portas” de entrada de milhares de imigrantes, que vêm 

em busca de uma esperança de vida melhor. Numa altura em que se estuda muito as habitações e os centros de 

refugiados, o Albergo dei Poveri teria a capacidade, a título exemplar, de apresentar um programa de recolha 

temporária destas pessoas e de ter um programa de inserção social destas pessoas através do ensino de um 

trabalho. Em Nápoles existe um grande saber artístico e artesanal que poderia ser utilizado neste âmbito de 

reabilitação.  
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4. A hipótese – as intenções propositivas 

 

Neste capítulo a hipótese não surge como um tema de investigação, mas como 

a conclusão de toda a reflexão que é esta dissertação. Conclui-se assim com uma 

hipótese, uma intenção de mudança que se crê necessária ao arquiteto nos dias de 

hoje. 

Do estudo da ruína entendeu-se que a abstração é um verdadeiro mecanismo 

de auxílio à intervenção em ruínas históricas, por serem contextos de grande 

densidade. A partir da história conseguiu-se construir uma espécie de evolução 

contínua do reconhecimento da abstração na intervenção. Os dois casos de estudo 

contemporâneos abordados no capítulo da “Ruína” foram impressionantes nas 

suas semelhanças, apesar de realidades e objetos de intervenção tão distintos 

morfologicamente. Nos dois casos reconheceu-se que a disposição do arquiteto em 

relação à ruína orbitava sempre em torno da ideia de separação em relação a algo. 

O arquiteto a nada se devia “agarrar”, quer ideologia ou forma física. O diálogo 

romântico- historicista que por vezes se personifica nas figuras de Ruskin e Viollet-

le-Duc dura até aos dias de hoje e assim continuará. O lado racional contra o lado 

emotivo, é sempre igual ao longo dos tempos. Deve-se nestes casos, porém, 

conseguir produzir uma atitude mista que nem é uma, nem outra. Pessoa falava de 

“uma sagrada intuição de não ter teorias”146. Um arquiteto não deverá ser erudito 

em determinado tema, no risco de este o “prender”. Este não deve perceber muito 

de nenhum assunto em concreto, mas perceber de todos os assuntos um pouco. 

Do estudo do programa reconheceu-se que não é este que dá a resposta à 

intervenção, mas é, a par da leitura das circunstâncias do lugar, aquilo que vai dar 

a definição dos limites da liberdade concedida pelo acesso à abstração, pois sem o 

estabelecimento de limites esta torna-se perigosa na medida em que tudo se 

tornará válido na solução.  

Remetendo-nos para o objeto prático, o Real Albergo dei Poveri é um 

monumento de caráter único, não por toda a escala sem precedentes e única com 

que foi criado o seu programa/função e a sua forma, mas exatamente pelo seu 

caráter duplo, bipolar. O monumento deve reconhecer-se na condição 

exatamente de ter nascido “ruína” e aceitando isso com toda a naturalidade, pois 

                                                           
146 Enrique VILA-MATAS – Perder teorias. 1ªEdição. Lisboa: Teodolito, 2011, p. 24. 

4.1 André Malraux, Le 
Musée imaginaire, ca. 1947. 

4.2. Piergiorgio Branzi, 
ambiente das ruas de 

Nápoles, 1960. 

4.3. Esquissos de Nápoles, 
com o imaginário do Vesúvio 

sempre presente. 
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é isso que lhe dá a sua unicidade. Na continuação desta ideia deverá de alguma maneira manter a sua dupla leitura.  

Fazendo uso da ideia conceptual estabelecida anteriormente, 

reconhece-se:  

 Como circunstâncias do lugar (entendido na sua ambivalência física e 

 socioeconómica): a duplicidade configuracional do edifício; falta de 

  espaço público de qualidade e acessível em redor do edifício; a 

  potência do jardim botânico; a falta de transparência do edifício em 

  relação à cidade, reconhecendo-se quase como um muro, falta de 

  meios económicos para recuperação total da preexistência; uma 

  cidade com grande saber artístico e artesanal; uma cidade de 

  densidade populacional elevada; discrepâncias económicas na 

  sociedade; prevalência de classes de baixo rendimento; grande 

  potencial turístico na cidade.  

 Para completar os limites da abstração basta, portanto, a definição 

  programática. Na ausência de cliente, o programa na leitura reflexiva 

  deve conjugar as valências de valorização patrimonial e socias que são 

     intrínsecas à sua origem, não sendo isto uma razão por si só, mas pela 

  leitura social da cidade de onde facilmente se retira que existe 

  população com dificuldade de acesso à habitação e ao trabalho. 

  Reforça-se que, numa visão além-fronteiras, se vê uma Europa que 

atualmente enfrenta uma crise migratória, sem sintomas de 

abrandamento, e com a Itália a ser um dos países afetados, pela sua 

condição geográfica, visto como porta de entrada a tantas pessoas 

que vêm do Médio Oriente e África. 

 

 

 

Para tal, estabelece-se a possibilidade de um programa ambivalente com: museu no corpo principal do edifício 

(aquele de maior imponência); uma praça aberta à cidade no interior do pátio central (aquele de maior 

complexidade, na ruína da igreja nunca construída); um hotel-escola de artes e artesanato a funcionar em redor 

dos pátios laterais; uma nova entrada no complexo arquitetónico, oposta à existente, com um edifício de 

programa polivalente que permitisse a transição entre o jardim botânico e a praça interior.  

 

4.4. Esquissos de Nápoles, com o imaginário 
do Vesúvio e das ruas de Nápoles. 
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Existe uma caracterização da praça interior por ser o espaço mais simbólico, sem, no entanto, “congelar” a 

ruína. O espaço mantém-se passivo, justamente por não se acrescentar novos volumes (positivos), um vazio. A 

consolidação deste pátio central inspira-se no imaginário pessoal empírico da vivência da cidade de Nápoles, a fim 

de a tornar uma praça napolitana, uma extensão da Praça Carlo III, assumindo a validade da interpretação 

analógica por si só. O que mais sobressaía na ruína eram os pórticos como os ingressos de cada uma das quatro 

alas, enfatizados aqui como momentos de passagem para outras realidades. Nesta ideia de ingresso, decide-se 

assumir um momento de passagem do programa praça para o programa escola como gradual, por isso decidiu-se 

colocar estruturas metálicas (novo) que conjugavam simultaneamente a ideia de um espaço que no passado era 

abobadado, com as ruas estreitas napolitanas de luz filtrada pela roupa estendida em toda a sua largura. Para esta 

estrutura arqueada não se servir de uma abstração livre (perigosa), decidiu-se repropor na mesma o estudo 

proporcional dos arcos existentes em todo o edifício.  

 

4.5. Esboço da planta com programa polivalente. 4.6. Esquisso entrada principal na praça interior. 

4.7. Esquisso vista aérea projeto. 

4.8. Estudo praça interior e os seus ingressos 
em portais. 
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Já na entrada do museu, feita num novo volume, optou-se por uma estratégia diferente. Visto que se situa no 

enfiamento visual da entrada principal do edifício, já não era necessário trabalhar o momento da entrada de forma 

gradual. Pensou-se que o mais adequado seria a contraposição da monumentalidade do grande arco oposto. Desta 

forma, o volume é criado como uma caixa apenas com uma reentrância  

 

Na continuação deste prisma, oposto à praça, erguer-se-ia o novo volume polivalente, abrangente de uma 

biblioteca, auditório e salas multiusos que faria a transição de cotas entre a praça intermédia e a cota de soleira 

entre a fachada noroeste e o jardim a ser criado.  

4.9. Esquisso visto da traseira do Albergo com parte dos volumes restituídos e apenas os volumes centrais que “fecham” 
o pátio central são deixados em ruína. praça interior e os seus ingressos em portais. Por este lado far-se-ia uma nova 

entrada com um volume polivalente. 

4.10. (à Esq.) Imagem realista da atmosfera pretendida 
para a nova praça interior do Albergo. 

4.11. (à Drta) Piergiorgio Branzi, atmosfera de uma rua 
normal de Nápoles, 1960. 

4.12. (em Baixo) Estudo geométrico dos vários tipos de 
arcos que existem no Albergo. 
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Se a 2ªmetade do século XVIII e o gérmen do Iluminismo fosse sintetizada numa imagem, da mesma maneira 

que olhamos para a pintura de “A Criação do Homem” de Michelangelo no teto da Capela Sistina como síntese do 

tempo do Renascimento, talvez neste tempo o homem seria representado de braço esticado tentando aproximar-

se de Deus e este estaria longe, não ao alcance do homem, mas sempre presente, para que o homem não o 

esquecesse em contínua esperança de o alcançar.  

Nesta dissertação o período do iluminismo revelou-se de grande importância em várias temáticas diferentes 

que se abordaram. Reconhece-se acima de tudo como um período em que se investe muitas capacidades no 

homem como agente capaz de provocar mudança. O espírito iluminista de certa forma ainda vive nos dias de hoje. 

Desta capacidade de mudança importa retirar não a mudança em si, como talvez no modernismo se fez, mas a 

disposição ativa desta… Utopia e Contradição 

4.13. Michelangelo, A Criação do Homem, Capela 
Sistina, Vaticano, (1508-1515). 
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