
  
 



 
 

  A preservação dos valores identitários das cidades e, em particular, dos seus núcleos mais 
antigos e consolidados, terá sempre que começar pela sua identificação e reconhecimento e pela sua 
apropriação por parte das populações, reconhecendo-lhes, quer antigos significados, quer os mesmos 
ou outros à luz das suas atuais vivências.
 Muitos destes valores não são de leitura e perceção imediata, umas vezes porque estão ocul-
tos ao observador comum, outras porque estão imersos num sem fim de informação visual e construtiva 
e, outras ainda, porque a sua identificação e valorização decorrem de um processo de observação, dis-
cussão e pesquisa, sempre lento, e que só vai fazendo sentido quando se consegue perceber o conjunto, 
a sua razão de ser e a sua história.
 Para este processo de descoberta há que educar o olhar e a sensibilidade, tal como se edu-
cam estes e outros sentidos para a música, a pintura ou a realidade social. Depois, uma vez descoberto, 
e que sempre lá esteve mas invisível porque igual aos demais detalhes para olhos ainda não treinados, já 
não consegue deixar de se ver: é como um padrão que se descobre, como um mapa que se descodifica, 
como uma música que se aprende e que passam a ser uma presença natural na nossa vida.
 O evento que se realizou em 19 de Novembro de 2016, designado por “Freeze-Viseu, um dia 
para conhecer e preservar” (numa alusão a um instantâneo fotográfico à escala da cidade), foi, mais 
do que um evento técnico de identificação de soluções construtivas e avaliação sumária do estado de 
conservação, uma ação de educação para o olhar, um treino coletivo, livre, consciente mas orientado, 
apenas possível por diversas colaborações institucionais mas, sobretudo, pela entrega e disponibilidade 
de mais de 150 voluntários, a quem nunca é demais agradecer. Espera-se, pois, que tenha produzido (ou 
venha a produzir) resultados em vários domínios e com repercussão em vários destinatários, desde a ci-
dade aos participantes que, a partir de agora, em Viseu ou por onde passem ou vivam (e muitos não eram 
de Viseu e muitos ainda não conheciam Viseu) vão transportar consigo outro olhar e outra sensibilidade.
 E o interesse técnico científico do evento? Onde está? Dilui-se com o seu potencial peda-
gógico e social? Antes pelo contrário: é do maior interesse e significado e permitiu um retrato ímpar do 
centro histórico, com recolha de mais de 10000 informações parcelares e de cerca de 11500 fotografias.
 Aqui, como sempre, toda esta informação não passará de “dados” enquanto não for es-
truturada e analisada, enquanto não forem formuladas hipóteses, enquanto não forem ensaiados os 
“resultados” que permitam melhor conhecer o passado e o presente e projetar o futuro. Tal tarefa é, por 
natureza, infindável mas está ao nosso alcance ir estruturando e partilhando informação, suscitando 
debate e reflexão que certamente enriquecem e orientam tratamentos futuros.
 Começamos hoje, aqui, por partilhar a informação de 1ª ordem (ou o 1º nível de tratamento) 
em que as variáveis são tratadas de forma individual (quantas janelas de cada tipo? Quantos edifícios 
com pinturas minerais?, etc.). Estamos praticamente ao nível dos “dados” e não dos “resultados” mas, 
ao estimularmos a reflexão e a perceção de conjunto, que na maioria dos casos não tínhamos, estamos 
a caminhar para os “resultados”. Esse caminho conhece desde já alguns apoios quando se apresentam 
“resultados” para o universo de todos os cerca de 500 edifícios observados e, em simultâneo, se restrin-
ge o universo para zonas especificas de evidente coesão (largos e praças, a cidade de 1864, etc.).
 Ensaia-se já neste documento preliminar uma análise de 2ª ordem, em que se cruzam duas 
variáveis (tipo de janela e material do peitoril, tipo de janela e idade do edifício, etc.). Aqui, ainda que, pro-
vavelmente, sem significado estatístico, começamos a poder estabelecer relações e também identificar 
cumplicidades, incoerências e dissonâncias. Rapidamente percebemos que muitas combinações não 
fazem sentido. E quais farão? E porquê? É esse o desafio que se lança com este documento preliminar.
 O impulso para um nível superior de análise com o cruzamento de 3 ou 4 variáveis é inevitá-
vel mas exige critério e muita ponderação porque o número de combinações relevantes vai diminuindo 
fortemente e rapidamente se percebe que já só faz sentido na procura de respostas concretas, num 
caminho para a abstração que nos faz compreender o todo.
 Que perguntas queremos fazer à cidade e a que respostas estamos atentos e recetivos?
 Este trabalho já orientou e potenciou análises mais detalhadas de edifícios específicos, não 
só pelo exterior como o tipo de evento impunha, mas pelo seu interior e até pelo seu “miolo” construtivo 
e estrutural.
 Que valor terá esta recolha tão densa e sistemática de informação escrita e de imagens 
daqui a um ano, a dois ou a dez? 
 A única certeza é que o seu valor é singular e crescerá com a nossa vontade e determinação 
em lhe dar sentido e utilidade.
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