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A ciência do património, ou a constelação de saberes

que a constituem como campo de reflexão e de 

intervenção prática, ligou-se, desde a sua génese, às dis-

ciplinas humanísticas e às Belas-Artes, aí encontrando os

paradigmas metodológicos que a justificaram e orienta-

ram até épocas recentes. De facto, a figura romântica 

do arquitecto-restaurador e a abordagem impressionista 

do monumento não são hoje mais do que longínquas ima-

gens de uma época passada, entretanto superada pelas

exigências de rigor que a aproximação a outros modelos

de análise e de intervenção têm vindo a suscitar. Trata-se,

naturalmente, de aproveitar as virtualidades das novas 

tecnologias, de métodos laboratoriais de diagnóstico e de

tratamento de patologias, e de utilizar os recursos cientí-

ficos mais sofisticados para o aprofundamento do conhe-

cimento e a melhoria da eficácia das acções de salvaguarda

do património arquitectónico. O presente número reúne

no Caderno algumas das aplicações práticas em inter-

venções sobre monumentos, versando temáticas onde 

prevalecem os olhares da engenharia civil, da botânica, da

química, da física, da microclimatologia, da geotecnia,

entendidos como propedêuticos à preparação de acções

de conservação, recuperação, restauro e valorização. 

É interessante verificar, ainda, que a interdisciplinari-

dade aqui verificada é aprofundada pela importação 

de metodologias científicas para a própria área das

“humanidades”, caso do desenvolvimento recente da

chamada “arqueologia da arquitectura” que, de uma

forma pioneira, o IPPAR tem vindo a divulgar entre nós.

Os já habituais dossiers temáticos relatam a experiência 

e o trabalho contínuo deste Instituto na área da salva-

guarda, recuperação e restauro, a atenção à investigação

arqueológica e o cuidado posto 

na  problemática  da  invest iga-

ção histórica, estes dois capítulos

entendidos, também, como peças

basilares de apoio às intervenções,

antecipando-as e acompanhando-as.

Por fim, deve ser realçada a diver-

sidade tipológica e geográfica do

universo de monumentos que

constituem objecto dos estudos

agora apresentados, que incluem 

os Mosteiros de Grijó, Tibães, Santa

Clara-a-Velha, as Sés de Lisboa,

Guarda e Coimbra, a Igreja Matriz da Golegã, os sítios

arqueológicos da Gruta do Escoural e do Castelo Velho

de Freixo de Numão, entre muitos outros. As exigências

da gestão corrente destes complexos monumentais e dos

seus recheios de arte móvel e integrada, desde a obra à

manutenção quotidiana dos espaços, passando pelas

acções de divulgação e animação, reflectem bem as res-

ponsabilidades assumidas e desenvolvidas pelo IPPAR e a

necessidade de assegurar a vocação contemporânea do

património como activo “lugar de cultura” – realidade

confirmada neste número da Revista com a notícia sobre 

a nova obra de Pedro Calapez, no Mosteiro dos Jerónimos,

e a encomenda de peças musicais a artistas do nosso

tempo para o concerto de encerramento das Comemo-

rações dos 500 Anos do monumento, ali realizado.
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Porta Especiosa da Sé Velha de Coimbra
IPPAR/H. Ruas



Intervir hoje sobre o património exige um conheci-

mento rigoroso e objectivo da realidade em que se

opera.

A actividade multifacetada das intervenções sobre o

património arquitectónico (um universo em expansão)

tende a abarcar um crescente número de especiali-

dades e disciplinas, fazendo-as confluir para um 

conhecimento cada vez mais completo, aprofundado

e integrado daquilo que é objecto de intervenção, 

e reforçando a perspectiva da interdependência

entre elas.

Este claro aumento de exigência no aprofundamento

das causas de tantos problemas que afectam o patri-

mónio, e na pesquisa de soluções a todos os níveis,

encontra relação com o crescimento das capacidades

de conhecer no mundo contemporâneo e com as possi-

bilidades de uma aplicação prática, cada vez maior,

desse saber, sobre a realidade dos nossos monumentos.

Encontra também uma relação com o crescente rigor

metodológico e exigência técnica quer por parte dos

organismos mais directamente responsáveis pelo 

património, e dos seus técnicos (acompanhando uma

evolução generalizada neste domínio), quer por parte

das instituições ligadas à investigação aplicada e das

empresas especializadas neste campo. 

Também o maior entrosamento do meio universitário

com o universo especializado do património, com a

possibilidade prática de ter como objecto de estudo

um manancial de situações concretas a necessitar de

estudo, tem constituído um forte contributo para ele-

var a fasquia da exigência e do rigor das intervenções.

A necessidade imperiosa, quer da aplicação de méto-

dos e soluções adequadas, quer da definição de 

critérios de actuação bem fundamentados, obrigam a

um investimento acrescido nas fases de conhecimento

prévio das intervenções, bem como nos estudos espe-
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1. Castelo Rodrigo
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cializados das soluções técnicas que melhor irão 

servir cada situação. 

Qualquer intervenção sobre o património, em parti-

cular o arquitectónico, exige hoje um conjunto com-

plexo de operações, que obrigam à adopção de mode-

los e metodologias de abordagem cada vez mais

consistentes e completos, e o recurso a uma diversi-

dade de especialidades científicas e técnicas. 

Porque o património respeita a entidades com uma

complexidade acrescida pelo Tempo; o tempo da 

construção, os tempos das sucessivas sobreposições

de etapas de modificação, os tempos próprios dos

materiais, dos sistemas e das técnicas construtivas, o

tempo dos conceitos de projectar os espaços em cada

época, e os tempos dos usos e das diferentes manei-

ras de utilizar os monumentos. 

A pesquisa arqueológica, a realização de relatórios-

-diagnóstico cobrindo diferentes vertentes (da con-

dição estrutural às patologias da pedra e de reves-

timentos arquitectónicos, estruturas e botânica...),

passando por estudos de geotecnia e hidráulica, moni-

torizações de condições microclimáticas, estudos de

efeitos de poluição, análises laboratoriais, análises 

in situ de materiais construtivos, levantamentos foto-

gramétricos, registo e interpretação de estruturas 

arquitectónicas, estudos de enquadramento histórico

e histórico-arquitectónico, estudos de paisagismo e do

território associado, entre tantas outras, são acções

prévias imperiosas que, necessariamente, recolocam o

ritmo cadenciado do Tempo dos monumentos na sua

devida velocidade; os monumentos exigem Tempo.

Esta subtil aproximação a um conhecimento holístico

e integrado do património acaba por se ir revelando

um processo inclusivo da informação disponível, numa

atitude analítica do conhecimento, e selectivo dessa

informação, face aos objectivos concretos que se apre-

sentam pela frente. 

Exige objectividade e rigor científicos na leitura e 

compreensão do objecto de intervenção (nas suas 

diferentes vertentes enquanto documento, repositório

de valores insubstituíveis para a sua compreensão,

enquanto realidade física construída, nas suas caracte-

rísticas espaciais, conceptuais e construtivas, e enquanto

elemento portador de valores simbólicos e rememo-

rativos) e obriga à adopção das técnicas mais ade-

quadas e mais eficazes para atingir esse conhecimento.

É sabido que o alheamento das condições concretas

da realidade onde se pretende intervir conduz a solu-

ções de projecto desadequadas das efectivas necessi-

dades do património, remetendo para obra a procura

de soluções para problemas que poderiam ser anteci-

padamente detectados ou previstos. 

Esta lacuna, nem sempre possível de superar, traduz-

-se sempre numa perda global da qualidade da inter-

venção e no grave risco da destruição de valores 

documentais contidos no objecto de intervenção,

muitas vezes valores essenciais e a razão de ser da

própria intervenção. 
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Escusado será referir que a estes aspectos se soma o

encarecimento desproporcionado do custo da obra,

motivado pela necessidade de paragens imprevistas

para a realização de testes, análises, diagnósticos ou

monitorizações, que deveriam anteceder o início de

obra; ou mesmo a necessidade do recurso extremo a

soluções de alta tecnologia, em detrimento da utiliza-

ção de técnicas tradicionais mais compatíveis com as

preexistências.

Por este motivo torna-se indispensável a instituição de

rotinas de programação e aproximação às interven-

ções, de acordo com metodologias adequadas a cada

caso, tanto mais que existem os meios técnicos e cien-

tíficos disponíveis para dar as respostas necessárias.

A gradual incorporação de um maior número de 

disciplinas, envolvendo cada uma dela métodos e 

técnicas específicas nas diferentes fases de estudo e

intervenção, implica um esforço de objectivação, de

modo que todos os intervenientes se entendam, num

verdadeiro processo de transdisciplinaridade. 

A fragmentação de conhecimentos, própria da evolu-

ção e aprofundamento dos saberes poderá, desta forma,

ver-se recomposta no confronto de cada disciplina com

os contributos das outras disciplinas, repondo um enten-

dimento do património mais de acordo com a com-

plexidade da sua verdadeira natureza, sendo que esse

entendimento será sempre muito mais do que a mera

soma das partes analisadas e das respectivas soluções. 

As ciências e técnicas actuais aplicadas ao património

são pois instrumentos preciosos e a base para o conhe-

cimento que se pretende de uma extensa gama de

aspectos parcelares a considerar, conhecimento que

os especialistas terão que cruzar entre si para o enten-

dimento das inter-relações dos diferentes aspectos 

que estão em jogo, e também para encontrarem as

melhores terapêuticas, sem as quais não será possível 

garantir a fruição e a permanência, no Tempo, do

nosso património edificado.

Através da apresentação de um conjunto de casos,

seleccionados de entre centenas de intervenções em

curso e já realizadas pelo IPPAR, pretende-se eviden-

ciar neste caderno alguma da diversidade das abor-

dagens científicas e técnicas que, em fases distintas

de processos de intervenção, com objectivos distintos,

e com escalas diferenciadas, têm vindo a ter a sua

aplicação transposta para programas de intervenção

nos monumentos, fazendo por regra parte de uma

sequência de abordagem que se pretende generalizar.
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1. Metodologia de restauro 

de edifícios históricos

Os aspectos mais importantes a salientar neste pro-

cesso são os seguintes:

a) necessidade de tomar decisões considerando a con-

tribuição de todas as especialidades envolvidas;

b) ter em consideração o custo da intervenção, o estado

de conservação da estrutura, os materiais tradicionais

e modernos disponíveis e todos os restantes critérios

adiante referidos; a decisão deverá ser tomada tendo

em conta as contribuições dos diversos especialistas

envolvidos;

c) respeitar o programa e o nível de intervenção 

decididos de forma coerente; tratar o edifício na 

globalidade, dentro de um determinado âmbito de

intervenção;

d) assegurar o acompanhamento da obra pelos técni-

cos que elaboraram o projecto; entender como aceitá-

vel a necessidade de proceder a ajustamentos mais 

ou menos significativos das soluções projectadas 

como resultado da verificação e estudo na fase de obra

das partes ocultas do edifício durante o levantamento 

inicial;

e) documentar exaustivamente a intervenção para 

permitir no futuro uma actuação compatível com as

decisões tomadas em cada contexto;

f) preparar um plano de manutenção para a obra em

fase de utilização;

g) preparar um plano de monitorização da degrada-

ção dos aspectos mais críticos do edifício (normalmente

só aplicável a edifícios de grande significado histórico

e/ou elevado valor patrimonial).
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2. Principais critérios a seguir 

na reabilitação estrutural

O critério mais importante a respeitar é a verificação

e restauro da segurança estrutural de pessoas e bens

(estados limites últimos e de utilização). 

O segundo critério a respeitar, por ordem hie-

rárquica de importância, consiste na renovação

e melhoramento da funcionalidade da estrutura 

considerando outros critérios não exclusivamente 

estruturais.

Para além disso vale a pena ainda salientar um con-

junto de outros critérios importantes que deverão ser

sempre seguidos, na medida do possível:

a) manter a estrutura num nível adequado (normal-

mente baixo) de esforço mecânico;

b) eliminar sempre todas as causas de degradação

antes de proceder às acções específicas de restauro;

c) preservar a autenticidade do monumento;

d) reduzir a um nível mínimo o sacrifício dos materiais

originais;

e) quando necessário, deixar no local os elementos

estruturais degradados e que já não estão em condi-

ções de assegurar funções resistentes introduzindo

novos elementos para assegurar funções resistentes

(ver Figs. 2 a 4);

f) controlar a fluência e o desempenho em serviço

(deformações, vibrações) ao mesmo nível da resistên-

cia mecânica;

g) sempre que possível, adoptar soluções técnicas rever-

síveis (ver Fig. 6);

h) manter, se possível, o nível actual de restrições ao

deslocamento e de apoios; evitar mudar a forma como

os diversos elementos se encontram em serviço na

estrutura em termos de tipo de esforços; 

i) permitir no futuro uma identificação adequada da

intervenção.

3. Diagnóstico permanente

O diagnóstico deverá ser, como atrás se refere, tomado

com um contexto pluridisciplinar. Durante a interven-

ção, e após ser possível o acesso físico em melhores

condições aos diversos locais do edifício, será neces-

sário realizar:

a) a avaliação do estado de degradação dos materiais

e soluções construtivas;

Igreja Matriz de Caminha – Nave Lateral Norte

O guarda-pó em castanho, anteriormente com funções estruturais e
decorativas, encontrava-se muito degradado e foi removido e está a
ser restaurado. Irá ficar apenas com funções decorativas. Para reali-
zar as funções estruturais irá ser colocado superiormente um forro
em pinho tratado sendo as tábuas montadas com aberturas entre si
para permitir a adequada ventilação de todo o conjunto. As ligações
serão efectuadas com parafusos de aço inox.
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2. Vista da nave da Igreja
Matriz de Caminha 
após remoção da telha 
J. Amorim, Abril 2002

3. Vista da nave da Igreja
Matriz de Caminha 
após remoção do guarda-
J. Amorim, Maio 2002

4. Pormenor proposto



b) a comprovação do diagnóstico anteriormente 

efectuado após acesso aos locais anteriormente 

ocultos;

c) a repetição de alguns trabalhos anteriormente realiza-

dos em condições deficientes de modo a poder com-

provar a qualidade e rigor do levantamento inicial.

É necessário que o projecto de execução do restauro

defina no caderno de encargos e no mapa de traba-

lhos e quantidades a necessidade de ser efectuado um

acompanhamento e levantamento contínuo das situa-

ções da obra, garantindo nomeadamente:

a) a adequada existência de andaimes e protecções de

segurança;

b) a permissão para realizar trabalhos por peritos 

(tecnólogos de materiais, arqueólogos, investigado-

res…) ao mesmo tempo que a obra decorre; 

c) a introdução das tarefas de arqueologia (normalmente

as mais demoradas) no plano geral do empreiteiro.

4. Recomendações específicas 

para estruturas de madeira

As estruturas de madeira têm especificidades próprias

que justificam a consideração num subgrupo autó-

nomo em termos de reabilitação. Essas especificidades

resultam essencialmente do facto de a matéria-prima

de que são feitas ser de origem vegetal, o que lhes

confere um processo de degradação muito diferente

do previsto para as estruturas executadas com base 

em materiais de origem mineral. As principais causas

de degradação da madeira em estruturas são as 

seguintes:

a) em primeiro lugar a degradação biológica por efeito

de fungos, insectos, moluscos e crustáceos (estes últi-

mos em ambiente marítimo); 

b) em segundo lugar o envelhecimento por efeito da

acção termo-higrométrica (a madeira é um material

com comportamento mecânico anisotrópico e varia as

respectivas dimensões e propriedades físicas, químicas

e mecânicas em função do respectivo teor em água,

por sua vez variável com a humidade absoluta do 

ambiente que a envolve);

c) finalmente a utilização estrutural inadequada em

termos de esforços, apoios e ligações. 

Deve salientar-se que a humidade não constitui por si

só um factor de degradação das estruturas de madeira.
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5. Planta esquemática 
da Igreja Matriz de Caminha

6. Pormenor de apoio 
de nova estrutura 
da Capela dos Mareantes

Igreja Matriz de Caminha – Capela dos Mareantes

A cobertura existente estava bastante degradada e tinha pouca incli-
nação, o que não garantia a estanquidade do revestimento de telha
cerâmica. Decidiu-se remover a estrutura, aproveitar as peças antigas
em bom estado para reparações em vários outros locais e construir
uma nova estrutura de cobertura em castanho velho com ligações
modernas e a inclinação corrigida.

CANTO BORDO



A permanência descuidada da estrutura em ambien-

tes húmidos e com deficiente ventilação propicia 

condições ideais de vida aos agentes biológicos de

degradação de madeiras, estes sim causa directa da

sua deterioração nesses contextos. Apresenta-se em

seguida um conjunto de regras gerais concretas a 

aplicar no restauro de estruturas de madeira:

a) verificar sempre os restantes sistemas estruturais

(fundações, paredes, tirantes em aço…) – estabilidade

e nível de degradação;

b) evitar desmontar os elementos estruturais em

madeira: a futura montagem irá colocar esses ele-

mentos em diferentes estados de tensão como resul-

tado das novas ligações;

c) usar soluções fortes: usar coeficientes de segurança

mais elevados que o corrente;

d) fazer inspecções periódicas às estruturas (controlar

os seguintes factores: temperatura, humidade, taxa de

renovação de ar, teor em água da madeira, deforma-

ções e defeitos dos elementos estruturais…);

e) melhorar as condições de serviço das peças de

madeira:

• evitar ligações com aço ou vidro se estes não per-

mitirem a ventilação da madeira ou favorecerem as

condensações;

• melhorar a ventilação geral e localizada dos espaços

(a renovação do ar é essencial para a madeira); 

• proceder a limpezas periódicas da estrutura;

• eliminar todas as causas exteriores de degradação

(especialmente as provenientes da envolvente do 

edifício – paredes e coberturas);

f) sempre que possível, deixar após cada intervenção

de restauro, a possibilidade de todas as estruturas

serem examinadas do ponto de vista físico e/ou visual

próximos;

g) colocar sempre os elementos em madeira na mesma

classe de serviço em termos ambientais;

h) assegurar a ventilação adequada dos apoios evi-

tando nesses locais, tanto quanto possível, o contacto

directo da madeira com outros materiais que possam

reter a humidade ou evitar que a madeira “respire”;

i) evitar esconder os elementos estruturais em madeira

com materiais de acabamento sobretudo forros e 

tectos falsos – a degradação não será detectável

(ver Figs. 7 e 8);

Retábulo-Mor da Igreja de Santa Maria do Bouro 
Viga de suporte em madeira de carvalho

Toda a estrutura de suporte do retábulo encontrava-se “escondida”
por um forro de castanho pintado a branco. Fortíssimos ataques de
térmitas ocorreram na estrutura devido à humidade resultante de infil-
trações de água das chuvas a partir da cobertura. Ninguém se aper-
cebeu deste facto e a estrutura poderia ter caído (o apoio da viga da
figura encontrava-se “comido” em cerca de 70% numa extensão de
mais de meio metro).
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7. Vista da viga 
do retábulo-mor 
da Igreja de Santa Maria d
tapada por forro decorativ
J. Amorim, Julho 2002

8. Vista da mesma viga 
completamente degradad
no apoio
J. Amorim, Julho 2002

j) restaurar o edifício da fundação para a cobertura –

assegurar sempre a estabilidade e baixa deformabili-

dade dos elementos de suporte antes de intervir nas

estruturas de madeira por eles suportados;

k) restaurar sempre inicialmente os elementos mais

importantes – mais robustos e/ou mais degradados.

5. O que fazer em termos 

de autenticidade original 

No contexto de uma intervenção de restauro de estru-

turas em madeira põe-se o problema de decidir o que

fazer no que diz respeito à hipótese de manter ou não



(se possível substituir pregos por parafusos de aço

inoxidável) ou respeitando integralmente os materiais e

técnicas antigas (em estruturas pouco ou nada danifi-

cadas). Algumas regras gerais deverão ser seguidas:

a) quando forem usados materiais e soluções moder-

nas, respeitar o passado preservando tanto quanto

possível os materiais existentes;

b) aceitar a necessidade de intervenções futuras – res-

peitar as intervenções precedentes e o seu contexto;

c) deixar boas indicações físicas da intervenção;

d) não usar soluções inovadoras mal conhecidas;

e) tentar escolher sempre ligações reversíveis;

f) não intervir em termos arquitectónicos de uma

forma moderna e altamente destruidora tentando

deixar uma marca profunda da intervenção; a melhor

solução é aquela que deixa o mínimo possível de

alterações à solução encontrada em cada momento

do restauro.

6. Como incluir instalações 

e serviços modernos

Um dos problemas que se põe no restauro tem a ver

com a necessidade de melhorar a funcionalidade e

qualidade arquitectónicas dos espaços reabilitados.

Nessas situações põe-se o problema de modificar ou

aumentar o nível de esforço das estruturas existentes.

Para esse efeito a solução a adoptar deverá seguir as

seguintes regras fundamentais:

a) se necessário, introduzir uma segunda estrutura;

não usar nunca a capacidade residual de estruturas

antigas em madeira (essa capacidade residual asse-

gura-lhe uma esperança de vida muito superior); 

b) projectar um “novo edifício” junto com o “velho

edifício” (partilhar o mesmo volume sem interferência

directa);

c) não disfarçar os dois sistemas estruturais (velho e

novo) – colocados juntos e fáceis de identificar;

d) usar subsistemas desmontáveis, pré-fabricados, 

evitando o uso de água.

7. Quantos anos antes da próxima intervenção

No momento de qualquer acção de restauro põe-se o

problema de decidir o seu âmbito e profundidade e

logo o respectivo programa e nível de custos associa-

dos. A vida projectada de cada intervenção não é 
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Igreja de São João de Tarouca

Foi executada, à volta de 1970, uma cobertura em betão armado
tendo sido totalmente removida a estrutura em madeira antiga e dada
uma nova forma à cobertura. Justifica-se a reposição da solução ori-
ginal em madeira, eventualmente repondo a forma original da fachada
principal e da cobertura e desde que se garanta a adequada estabi-
lidade das paredes em granito. Mas quando? No entender do autor
nunca antes de 2020/2030, por questões económicas, para tirar par-
tido do adequado desempenho funcional da actual solução durante
um período de pelo menos cinquenta anos.

9. Fachada principal da Igreja 
de São João de Tarouca 
IPPAR/H. Ruas

10. Vista do interior do telhado
em 2001 
Hipólito Sousa, 2001

a autenticidade original das soluções iniciais. Como

princípio geral deverá tentar seguir-se a ideia de man-

ter o mais possível a estrutura no seu estado no

momento da intervenção (muitos especialistas em res-

tauro defendem a reparação da solução mais antiga

quando manifestamente as intervenções anteriores de

restauro degradaram de forma substancial a imagem

ou o funcionamento da estrutura). Nessas situações,

o restauro deverá cingir-se à substituição das peças irre-

cuperáveis colocadas de novo de acordo com as técnicas

antigas de montagem mas usando ligadores modernos



uma questão matemática. Normalmente projecta-se

prevendo a próxima intervenção passados cinquenta

a setenta anos, mas poderá haver a necessidade de

proceder a intervenções significativas antes de decor-

ridos cinquenta anos. Em cada intervenção, é fun-

damental intervir para que os eventuais problemas

(causas de degradação) existentes sejam todos identi-

ficados e resolvidos, nomeadamente:

a) impermeabilidade da envolvente exterior;

b) estabilidade das fundações;

c) estabilidade global do edifício em geral e de todos

os seus subsistemas em particular;

d) drenagem interior e exterior do piso térreo;

e) garantir a existência de boas soluções de recolha de

águas pluviais.

Após cada intervenção realizada é ainda fundamental

preparar um plano de manutenção que assegure o

adequado acompanhamento da estrutura. O plano de

manutenção deve ser preparado para as estruturas

mais importantes ou de maior valor patrimonial. 

O custo da intervenção resulta deterministicamente da

definição do programa associado à necessidade de

resolver os problemas atrás listados. É fundamental

introduzir melhoramentos que permitam o envelheci-

mento do edifício em condições de baixa, pouco onerosa

e em muitos casos deficiente manutenção.

8. Conclusão

A reabilitação de estruturas de madeira em edifícios

históricos é uma tarefa com características de restauro.
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Paço dos Duques de Bragança, Guimarães

O espaço interior das coberturas não é neste momento acessível. 
As coberturas, platibandas e fachadas permitem alguma infiltração de
águas pluviais, o que tem levado a que os tratamentos de preserva-
ção que têm sido efectuados tenham tido uma eficácia relativamente
reduzida. Justifica-se uma intervenção de grande dimensão para 
inspecção e reabilitação de estruturas de uma forma mais radical e
definitiva e que inclua o tratamento das estruturas da cobertura na
sua face superior actualmente oculta.

11. Paço dos Duques 
de Bragança, Guimarães 
IPPAR/L. Pavão

Tem especificidades próprias que a distinguem do pro-

jecto de estruturas correntes. É um processo onde é

necessário articular de forma adequada as técnicas 

e materiais modernos com os processos tradicionais.

O projectista deve, em cada intervenção, aproveitar

para introduzir melhoramentos que permitam opti-

mizar a funcionalidade da estrutura sem desvirtuar as

suas principais características originais.



1. Introdução

Desde 1992 que o Laboratório de Acústica da Faculdade

de Engenharia da Universidade do Porto desenvolve

um Programa de Investigação em Acústica de Igrejas

(ver sítio em http://www.fe.up.pt/~carvalho/igrejas.htm).

Nos últimos dez anos, vários trabalhos inovadores a

nível mundial nesta área do conhecimento foram sendo

efectuados e publicados, tendo o IPPAR colaborado

muito activamente em alguns deles.

Um dos elementos mais típicos da envolvente interior

das igrejas portuguesas é a profusão de talha (dou-

rada e/ou policromada) que reveste muitas das suas

áreas e em particular os retábulos. E isto não acon-

tece somente em Portugal. Hoje, milhares de igrejas,

em especial no Sul da Europa e por toda a América

Latina, têm largas áreas do seu interior revestidas com

talha nomeadamente em retábulos. Contudo não exis-

tem muitos elementos técnicos para a caracterizar em

relação ao seu comportamento acústico [BUCUR]. E tal

é imprescindível para se estudar com rigor a acústica

interior desses locais religiosos. Para caracterizar as

áreas revestidas com talha o parâmetro mais impor-

tante é o seu coeficiente de absorção sonora e este

não se encontra tabelado na literatura existente.

A colocação de retábulos nas igrejas católicas é uma

prática muito antiga. O termo retábulo provém das

palavras latinas retro (detrás) e tabula (tábua) e signi-

fica habitualmente neste contexto uma construção de

madeira, com lavores, que se eleva da parte posterior

de um altar e que encerra geralmente um motivo reli-

gioso que decora o altar. A tradição de erigir uma tal

estrutura atrás e acima de um altar cristão e adorná-la

com elementos decorativos estende-se pelo menos

desde o século XI.

Durante o período Barroco (séculos XVII e XVIII), muitos

artistas excederam-se na criação de grandes altares e

retábulos usando talha, especialmente no Sul da Europa

(e América Latina). Em Portugal, e desde cerca de 1660,

por todo o país houve um grande aumento no uso da

talha dourada e policromada. No espírito religioso da

época, particularmente em Portugal e Espanha, a talha,

com as suas faces douradas e brilhantes, respondia 

eficazmente às necessidades da Igreja Católica após 

o Concílio de Trento de 1545-1563 (a denominada 

Contra-Reforma) que a usa para apoiar uma mais 

eficaz difusão da Fé.

Por exemplo em 1789, Agostinho Costa ao escrever

sobre a Igreja de São Francisco (Porto) refere: “A igreja

deste convento de três naves é coberta de alto a baixo
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1. Transporte do Retábulo
das Almas do Purgatório
da Igreja do Mosteiro 
de São João Evangelista 
de Vilar de Frades



de entalha novamente dourada, de sorte que toda ela

parece um dilatado monte de ouro” [ALVES]. Ou, em

1795, o britânico James Murphy refere que em Portugal

“As igrejas são edifícios grandes, fortes e magní-

ficos [...]. É dificilmente concebível que riquezas estão

nos seus interiores; os altares, baldaquinos, etc. [...]

exibem uma profusão de talha dourada” [MURPHY].

Em Portugal, a zona do Porto ficou bastante conhe-

cida pela sua informal Escola de talha onde diversos

mestres trabalharam e se desenvolveram, essencial-

mente de 1670 a 1780. Foi desse período e desta

origem que foi escolhido um exemplo típico de um

retábulo para ser testado.

Assim, o objectivo principal do estudo desenvolvido

foi o de medir os coeficientes de absorção de um

grande retábulo típico da talha barroca em Portugal

(e no Mundo) que possa ajudar os acústicos nos seus

trabalhos de renovação histórica ou de readaptação

de igrejas para outros fins (nomeadamente para salas

de música) – o Retábulo das Almas do Purgatório,

pertencente a uma das capelas laterais da Igreja do

Mosteiro de Vilar de Frades, em Barcelos.

2. Absorção sonora

A absorção sonora é a propriedade que a quase 

totalidade dos materiais possuem de poderem reter e

transformar parte da energia sonora que sobre eles

incide em outra modalidade de energia, geralmente 

a térmica. Tal propriedade é quantificada através do

coeficiente de absorção sonora1.

O coeficiente de absorção sonora varia entre 0 e 1.

Um material muito reflector (por exemplo, mármore

polido) apresenta uma absorção sonora quase nula

(cerca de 0,01). Um material absorvente (tipo lã de

rocha) tem um α de cerca de 0,60. Por vezes apare-

cem valores de α ligeiramente superiores a 1,0 que se

devem unicamente à metodologia da sua determina-

ção experimental.

O valor de α varia com a frequência do som incidente

e existem tabelas com os valores de α para muitos

materiais em função da frequência do som incidente.

Quanto mais reflectores forem os materiais que reves-

tem um recinto, mais demorado será o decaimento do

som no local, o que provoca um tempo de reverbera-

ção elevado e nefasto para a “inteligibilidade da pala-

vra”. Por isso a existência de talha (com característi-

cas absorventes) melhora a acústica de uma igreja para

a maioria das suas utilizações e nomeadamente no que

respeita à percepção de um discurso nela proferido.

O método mais eficaz e útil para determinar o coefi-

ciente de absorção sonora é o método da câmara rever-

berante2 que se rege pelas determinações da norma
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3. Montagem (1) do retáb
no piso da câmara reverb

4. Montagem (2) do retáb
no piso da câmara reverb

5. Montagem (3) do retáb
no piso da câmara reverb

6. Retábulo completamen
montado na câmara 
reverberante

3

4

5 6



internacional ISO 354. A desvantagem deste método

é a de que necessita de uma amostra de grandes dimen-

sões (superior a 10 m2). Talvez por isso, a literatura

não apresente valores obtidos para este material.

3. Medições em câmara reverberante

3.1. Metodologia

O exemplar testado neste estudo foi um retábulo em

madeira de castanho com cerca de 20,5 m2 (com escul-

turas e ornamentos floridos) da Igreja do Mosteiro 

de São João Evangelista (Lóios) de Vilar de Frades na

freguesia de Areias de Vilar, concelho de Barcelos.

Esta peça é conhecida por Retábulo das Almas do

Purgatório e é um exemplo do Barroco português do

período (1720-1750) denominado por Joanino (em

honra do rei D. João V, O Magnânimo). Acredita-se

que tenha sido construído cerca de 1720 por um autor

não identificado. Contudo, sabe-se que os mestres

António Gomes e Domingos Nunes efectuaram algu-

mas obras (retábulo-mor, tribuna e retábulos colate-

rais) para esta igreja poucos anos antes [ALVES].

No âmbito do projecto de reabilitação do Mosteiro que

o IPPAR tem vindo a desenvolver, o retábulo da Capela

das Almas foi cuidadosamente removido da igreja

durante o programa de restauro em curso pelo IPPAR

e transportado para a câmara reverberante de 320 m3

do IDIT – Instituto de Desenvolvimento e Inovação
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7. Detalhe do retábulo 
(anjo a tocar pífaro). 
Uma “alma do purgatório”
com gosto pela “acústica”

Quadro 1 – Valores médios dos coeficientes de absorção sonora (α) relativos às vinte e sete medidas em duas situações

de cálculo (I – considerando a área total no plano horizontal, S = 20,5 m2; II – considerando a área total de madeira

exposta incluindo todas as superfícies laterais, S = 28,5 m2)

Frequência (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630

a, I (se S = 20,5 m2) 0,42 0,44 0,33 0,38 0,40 0,35 0,33 0,33 0,33

a, II (se S = 28,5 m2) 0,30 0,31 0,24 0,27 0,29 0,25 0,24 0,24 0,24

Frequência (Hz) 800 1 k 1250 1600 2 k 2500 3150 4 k 5 k

a, I (se S = 20,5 m2) 0,32 0,32 0,33 0,36 0,35 0,38 0,38 0,42 0,53

a, II (se S = 28,5 m2) 0,23 0,23 0,24 0,26 0,25 0,27 0,27 0,30 0,38

8. Valores médios dos coeficientes
de absorção sonora (α)
relativos às vinte e sete medidas
em duas situações de cálculo 
(I – considerando a área total 
no plano horizontal, S = 20,5 m2;
II – considerando a área total 
de madeira exposta incluindo 
todas as superfícies laterais, 
S = 28,5 m2)



Tecnológica (Santa Maria da Feira) onde foi montado

(horizontalmente) no pavimento (ver Figs. 1 a 7) para

a execução das medições do coeficiente de absorção

sonora.

As medições foram feitas em bandas de terço de oitava

dos 100 Hz aos 5000 Hz, de acordo com a norma 

EN 20354 e usando um sonómetro B&K 2231, um

microfone de meia polegada B&K 4165 e uma fonte

sonora B&K 4224.

3.2. Resultados

O Quadro 1 e a Fig. 8 apresentam os resultados médios

obtidos para o coeficiente de absorção sonora (α)

relativos às vinte e sete medidas feitas e considerando

duas situações para cálculo da área total exposta do

retábulo (S):

• Situação I: A área total no plano horizontal (S = 20,5 m2);

• Situação II: A área total de madeira exposta incluindo

todas as superfícies laterais (verticais) (S = 28,5 m2).

4. Medições in situ

Para testar o efeito acústico do retábulo no seu pró-

prio ambiente original, foram feitas medições do tempo

de reverberação3 no interior da igreja (sem ocupantes)

e em três situações: com e sem a presença do retá-

bulo em estudo e também sem a presença de um

segundo retábulo similar (Retábulo dos Passos).

As medições foram feitas por bandas de uma oitava

de 125 Hz a 4000 Hz usando o mesmo equipamento

já acima referido e usando quatro pontos de medição. Os

resultados médios estão presentes no Quadro 2 e Fig. 9.

5. Conclusão

Os resultados obtidos na câmara reverberante para os

coeficientes de absorção sonora mostram um quase

constante comportamento em toda a gama de fre-

quências avaliada (100-5000 Hz). Esses valores podem

ter sido um pouco sobrestimados devido a que o volume

da câmara com o retábulo é menor do que sem ele.

Contudo, como o volume da peça é muito pequeno

(cerca de 3%) quando comparado com o grande volume

da câmara (320 m3) tal efeito é desprezável.

No limite inferior da gama de frequências utilizada

existe um pequeno aumento dos valores do coefi-

ciente de absorção sonora consistentes com o clássico

efeito de “painel absorvente”. Os valores de α medi-

dos (cerca de 0,3-0,4) são muito similares aos exis-

tentes na bibliografia para painéis finos de madeira

sobre largo espaço de ar. Contudo, a expectável dimi-

nuição dos valores de α nos painéis absorventes com

a frequência surpreendentemente não aparece no 

retábulo testado. Parece que estaremos em presença

de outro efeito que gradualmente com o aumento da

frequência se sobrepõe a esse e o anula.
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9. Tempos de reverberaçã
médios (TR) no interior da
Igreja de Vilar de Frades em
situações: I – Com o retáb
em teste no seu local orig
II – Sem o retábulo em te
III – Sem um segundo retá

Quadro 2 – Tempos de reverberação médios (TR) no interior da Igreja de Vilar de Frades em três situações:

I – Com o retábulo em teste no seu local original; II – Sem o retábulo em teste; III – Sem um segundo retábulo

Frequência (Hz) 125 250 500 1 k 2 k 4 k

I – TR (s) com retábulo 4,04 3,85 3,93 3,60 3,30 2,81

II – TR (s) sem retábulo 3,63 4,09 3,82 3,78 3,24 2,67

III – TR (s) sem dois retábulos 3,87 3,83 3,94 3,71 3,23 2,80



1 Coeficiente de absorção sonora (α) é a relação existente entre a quantidade de energia sonora que é absorvida por determinado material e aquela

que sobre ele incide. Por exemplo, um material que possui um α de 0,1 absorve 10% da energia que sobre ele incide e reemite os restantes 90%.
2 Câmara reverberante é um grande compartimento para uso experimental que dispõe de todas as superfícies envolventes completamente lisas

e desprovidas de qualquer adereço ou mobiliário para criar uma muito elevada reverberação.
3 Tempo de reverberação (TR) é o tempo que o som demora a decair 60 dB num local, isto é, a desaparecer após o fim brusco da sua emissão.

Mede o “rasto” sonoro de um som e caracteriza a qualidade da acústica interior de um local. Valores baixos de TR (inferiores a 1,2 s) indicam

um local propício à inteligibilidade da palavra enquanto valores elevados (superiores a 3 s) indicam locais muito desfavoráveis para o entendi-

mento da palavra mas por vezes adequados ao habitual repertório religioso de música para órgão.
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Nas bandas de frequência mais elevadas (acima de 

2 kHz) existe um pequeno aumento nos valores de α.

Este aspecto genérico dos valores de α nas altas fre-

quências que se afasta do tradicional comportamento

de “painel absorvente” pode ser explicado por:

• Algum efeito de “porosidade” ou de “ressonância”,

causado pelos pequenos espaços de ar formados

na superfície da talha pelos seus desenhos e motivos

tridimensionais;

• Uma aumentada área S da verdadeira zona de madeira

exposta ao som criada pelas protuberâncias origina-

das pelos motivos decorativos da talha (pequenas escul-

turas e floreados) que podem ter um papel importante

na absorção sonora mas unicamente para pequenos

comprimentos de onda (isto é, para altas frequências).

O domínio de frequências da adicional absorção sonora

corresponderia ao comprimento de onda dos detalhes

protuberantes que conduzem ao aumento da absor-

ção e que também causam um efeito de aumento da

difusão sonora (muito útil e favorável para a trans-

missão agradável de sons musicais).

Em geral, esses valores dos coeficientes de absorção

sonora são cerca de três a quatro vezes superiores 

aos que seriam de esperar em peças de madeira fina

(actuando como painéis absorventes).

Este efeito agora quantificado é de extrema impor-

tância para a utilidade desses locais como salas de

música, colocando num só material comportamentos

acústicos que habitualmente só serão possíveis de obter

com sistemas de características bem distintas.

Nas medições in situ no interior da igreja não foram

detectadas diferenças muito evidentes entre os valo-

res com e sem os retábulos nos seus locais originais,

o que se explica pelas razões seguintes:

• A muito pequena área de retábulos quando com-

parada com a área total das superfícies interiores da

igreja (um retábulo é menos de 2% do total da área);

• Os retábulos estão posicionados em capelas laterais

de alguma profundidade que podem estar a actuar

como espaços acusticamente destacados do volume

principal da igreja para grande parte das frequências

testadas;

• Houve uma pequena alteração no interior da igreja

entre os dois primeiros grupos de medições (situações

I e II) pela reinstalação de um pequeno órgão de tubos

numa das paredes laterais da nave.

Em suma, este trabalho, que decorreu no âmbito do

Programa de Investigação em Acústica em Igrejas da

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,

permitiu obter um elemento fundamental para o estudo

e desenvolvimento da acústica destes locais: o con-

junto de valores dos coeficientes de absorção sonora

para a talha. Com ele foi também possível detectar 

e quantificar o comportamento específico da talha 

no domínio da frequência que torna este material 

acusticamente muito interessante para este tipo de

salas (em especial nas de volume pequeno ou médio)

e muito particularmente quando nelas se pretende

executar ou ouvir alguns géneros de espectáculos

musicais.
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De esta manera, la que ya llamamos Arqueología de la

Arquitectura integra las dos disciplinas en la única zona donde

arquitectos y arqueólogos podemos relacionarnos, en el aná-

lisis del pasado histórico del edificio. La Arqueología ha con-

seguido reconocer el edificio como verdadero objeto de su

estudio, al considerarlo como un “yacimiento construido”, y

la Arquitectura necesita este método de análisis si quiere com-

prender en su plenitud el proceso constructivo del edificio.

L. CABALLERO ZOREDA

C. ESCRIBANO VELASCO

Introdução

A investigação em história da arquitectura utiliza, desde

longa data, essencialmente fontes escritas ou icono-

gráficas no estudo dos edifícios, verificando-se, igual-

mente, o recurso sistemático a paralelos estilísticos,

estabelecendo preferencialmente esses paralelismos

com modelos considerados exemplares e bem data-

dos. Ora a designada Arqueologia da Arquitectura que

se vem impondo, desde pelo menos há duas décadas,

no âmbito das intervenções de restauro em edifícios

históricos, especialmente em Itália, mas mais recente-

mente com um forte impulso também em Espanha1,

procura fazer com que sejam os próprios edifícios a

contar a sua história e a história dos estaleiros de cons-

trução a que estiveram ligados. Trata-se, sobretudo,

de contrapor aos métodos tradicionais de análise já

referidos, uma metodologia nova, oriunda directamente

da arqueologia, mais rigorosa, mais crítica, ampliando,

simultaneamente, o âmbito das investigações que até

ao momento têm vindo a ser desenvolvidas. Por outro

lado, a visão oferecida pela Arqueologia da Arquitectura

é simultaneamente mais ampla e mais complexa, dado

que os edifícios históricos passam a ser entendidos

mais como o resultado de experiências únicas, feitas

de construções e reconstruções, do que como modelos

construtivos aplicados em determinado período histórico.

De facto, os edifícios históricos são sempre constru-

ções estratificadas e é, como tal, que, do nosso ponto

de vista, deverão ser compreendidos. Desta forma, para

que a intervenção em construções históricas seja uma

verdadeira oportunidade para conhecer o edifício e

preservar os seus valores, é imprescindível que os agen-

tes que nela intervenham dominem uma metodologia
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segura que permita uma análise mais profunda e 

objectiva. Trata-se, sobretudo, de procurar dar res-

posta a uma necessidade sentida em vários países, em

épocas distintas, mas mais generalizada nas últimas

décadas, de que o aumento significativo de interven-

ções em edifícios com valor histórico não era, na 

maioria das vezes, acompanhado por um acréscimo 

de técnicos com preparação adequada, faltando, 

igualmente, a necessária reflexão crítica ao trabalho

desenvolvido.

Génese do método

É sobretudo em Itália, desde os finais dos anos 70,

que se assiste ao desenvolvimento dos contributos mais

consistentes nesta área de conhecimento que tem a

arquitectura como objecto central de estudo. O desen-

volvimento da Arqueologia da Arquitectura está, no

entanto, intrinsecamente ligado à difusão da metodo-

logia arqueológica criada por E. C. Harris2, na sequência

da sua experiência nos grandes estaleiros de arqueo-

logia de Londres. É então que, de uma forma siste-

matizada, se integram os elementos arquitectónicos

(unidades estratigráficas positivas), no contexto geral

da análise estratigráfica dos sítios escavados, ou seja,

procura-se entender o edifício como um qualquer

documento material que é necessário registar e ana-

lisar para o poder compreender.

Apesar de originária da arqueologia medieval3 e sobre-

tudo da problemática do restauro de edifícios, a

Arqueologia da Arquitectura tem vindo a afirmar-se,

cada vez mais, como um método aplicável a qualquer

tipo de construção e onde outras disciplinas como a

história, geografia, geologia, etc., se tornam fundamen-

tais para o seu desenvolvimento. Na difusão deste método,

não deverá ser alheia também a renovação que tem

vindo a verificar-se ultimamente no âmbito da arqueo-

logia, não só fruto das diferentes conjunturas sociais

e políticas como das próprias evoluções tecnológicas.

Refira-se que o modelo italiano desenvolve-se, sobre-

tudo, nas Universidades onde a investigação relacio-

nada com o restauro dos monumentos e a consequente

interdisciplinariedade tem uma grande tradição.

Importante também referir que, actualmente, na apli-

cação e desenvolvimento deste método se destacam

tanto arqueólogos como arquitectos, entre os quais

podemos nomear Tiziano Mannoni, da Universidade

de Génova, Riccardo Francovich e Roberto Parenti, da

Universidade de Siena, Gian Pietro Brogiolo, da Uni-

versidade de Pádua, e Francesco Doglioni, do Instituto

Universitário de Veneza, apenas para referir alguns dos

seus principais teóricos. Ou seja, ambas as especia-

lidades convergem para uma necessidade comum –

compreender, em toda a sua plenitude, o processo

construtivo do edifício.

É sobretudo a partir do modelo italiano que, em

Espanha, nos finais dos anos 80, se iniciaram as pri-

meiras intervenções onde é notória a preocupação com

a análise da informação estratigráfica proporcionada

pelas estruturas arquitectónicas. As primeiras experiên-

cias surgiram não só no âmbito das intervenções de

restauro de monumentos, destacando-se o pioneirismo

do arqueólogo Albert Lopez Mullor, da Deputação de

Barcelona4, como no contexto de projectos de inves-

tigação arqueológica procurando, sobretudo, res-

ponder a determinado tipo de questões de índole 

histórica, como é o caso de Luís Caballero Zoreda,

arqueólogo do Consejo Superior de Investigaciones

Científicas de Madrid. Foi com este último investiga-

dor que se aplicou, por iniciativa do IPPAR, a Arqueologia

da Arquitectura pela primeira vez em Portugal, de uma

forma sistemática, tendo sido escolhido um monu-

mento paradigmático das possibilidades que pode ofe-

recer este tipo de metodologia – a Igreja de São Gião

da Nazaré – com resultados muito positivos5.
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Método proposto

A Arqueologia da Arquitectura procura sobretudo sujei-

tar a arquitectura histórica a um processo de análise

estratigráfica, como já foi referido, utilizando uma

metodologia especificamente arqueológica, antes de

se proceder a qualquer tipo de intervenção. 

Considera-se que uma das condições essenciais para

uma mais correcta identificação de todos os aspec-

tos relacionados com o edificado, será possuir uma

documentação gráfica rigorosa sendo

a fotogrametria (ver Fig. 3) uma fer-

ramenta muito útil não só pela rapi-

dez, mas por conferir uma maior

exactidão e pormenor aos levan-

tamentos6 permitindo, posterior-

mente, a utilização de uma aplicação

tipo C. A. D. com todas as vantagens

que esta oferece, entre as quais se

destaca a restituição tridimensional

do edifício. Associada à informação

gráfica deverá também construir-se

uma Base de Dados (ver Fig. 5) que

possa reunir todos os elementos

informativos sobre o edifício. Em

Itália, por exemplo, a este tipo de

aplicação informática começa-se já

a chamar Sistema de Informação

Monumental, à semelhança dos

chamados Sistemas de Informação Geográfica (GIS)

cada vez mais utilizados na gestão do território.

Conseguida a documentação gráfica total do edifício

poderá então iniciar-se o verdadeiro processo de lei-

tura dos paramentos (interiores e exteriores), através

das seguintes operações:

1. Determinação genérica das grandes fases cons-

trutivas;

2. Registar e numerar as diferentes unidades estra-

tigráficas murárias (USM) (ver

exemplo Fig. 6);

3. Análise das relações estrati-

gráficas possíveis entre as dife-

rentes actividades que tiveram

lugar ao longo da história do 

edifício como, por exemplo, rela-

ções de anterioridade, posterio-

ridade e contemporaneidade,

construindo-se deste modo um

diagrama (cronologia relativa)7;

4. Estabelecimento das dife-

rentes fases da história do edifí-

cio – diagrama de síntese-cro-

nologia absoluta (ver exemplo

Fig. 6).

Entre os vários tipos de infor-

mação que será necessário

coligir destacam-se os que se
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relacionam directamente com as características da

construção, nomeadamente:

• Determinação de componentes construtivos8;

• Técnicas de construção;

• Tipo de andaimes;

• Tipo de ferramentas;

• Efeitos de degradação dos materiais (destruição

e uso).

Um dos factores mais significativos neste tipo de 

metodologia é o estudo dos materiais utilizados em

determinada construção, procurando analisar não só

a sua proveniência, como as diferentes técnicas de 

produção utilizadas. No processo de determinação 

dos métodos construtivos será porventura neces-

sário recorrer-se ao estabelecimento de tipologias,

ganhando especial relevância as possibilidades ofere-

cidas pela aplicação da cronotipologia9. Neste âmbito,

considera-se particularmente importante, também,

o estudo dos instrumentos utilizados bem como

as marcas deixadas pelos canteiros. Outro tipo de 

vestígios igualmente interessantes de registar, apesar

de não muito vulgares, são os traços que por vezes

surgem na superfície dos muros ou nos pavimentos,

vulgarmente conhecidos como traçarias – traços inci-
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sos, reveladores de simples ensaios ou verdadeiros

desenhos de projectos de arquitectura conseguidos

geralmente com o auxilio de réguas e compassos

representados a maior parte das vezes em escalas 

reduzidas10.

Por outro lado, ao se analisarem os processos de dete-

rioração dos materiais poderão retirar-se também infor-

mações preciosas não só para a história do edifício

mas, também, para a aplicação de metodologias rigo-

rosas nas acções de conservação e restauro que se 

pretendam efectuar. 

Assim, a análise sistemática de todos estes dados pode-

rão, também, fornecer aos investigadores informações

a que muito dificilmente poderiam ter acesso, tais

como:

• De que modo se organizavam os estaleiros;

• Que tipo de transportes e vias eram utilizados em

determinada obra.

Analisados todos estes factores, e na nossa perspec-

tiva, a maior vantagem que se pode retirar na aplica-

ção da Arqueologia da Arquitectura como método

científico é a possibilidade que confere ao nível da

interpretação e argumentação, permitindo criar ver-

dadeiros modelos interpretativos, evitando-se, assim,

a visão subjectiva que sempre marcou grande parte

dos estudos de história da arquitectura. 

Por outro lado, trata-se de um método não destrutivo,

com óbvias vantagens numa situação delicada como

é a intervenção em património.

No entanto, não podemos deixar de referir que exis-

tem também algumas limitações na aplicação desta

metodologia, a mais importante

das quais consiste na dificuldade

em estabelecer cronologias abso-

lutas para os edifícios. Outro pro-

blema que poderá surgir será 

a grande quantidade e comple-

xidade de informações que se

podem recolher – a micro-his-

tória do edifício que se agravará

quanto maior forem as suas

dimensões.

Por último, considera-se igual-

mente importante apontar,

como limitação evidente, o facto

do edifício poder apresentar um

determinado revestimento que

impossibilite, em grande medida,
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a sua análise mais profunda, obrigando a que se tenha

de proceder à picagem de alguns sectores para se

poderem alcançar os níveis mais antigos, tal como num

processo normal de escavação arqueológica.

Importa ainda referir que a aplicação da Arqueologia

da Arquitectura não exclui a investigação documental

e que, pelo contrário, será sempre a partir dela que

necessariamente se poderá ter o primeiro contacto

com o edifício.

Perspectivas para a aplicação 

da Arqueologia da Arquitectura em Portugal

Como já tivemos oportunidade de referir, a génese 

da afirmação desta nova metodologia encontra-se 

intimamente ligada à proliferação de intervenções de

grande envergadura em conjuntos históricos urbanos

e em grandes monumentos. A evolução da consciên-

cia social em relação ao valor do património arqui-

tectónico11 e a própria importância que tem adquirido

o chamado turismo cultural, têm vindo a acentuar,

tanto em Portugal como no resto da Europa, o volume

dos investimentos e, por consequência, o número de

intervenções.

Em Portugal, grande parte da coordenação dos pro-

gramas de intervenção em edifícios considerados de

valor histórico relevante, os chamados Monumentos

(a maioria deles classificados por Decreto-Lei), são da

responsabilidade de duas instituições: Instituto Portu-

guês do Património Arquitectónico (IPPAR), integrado

no Ministério da Cultura e que teve a sua génese 

no Instituto Português do Património Cultural (IPPC),

surgido em 1980 e Direcção Geral dos Edifícios 

e Monumentos Nacionais (DGEMN) integrada no

Ministério das Obras Públicas, criada em 1929. No

entanto, existem inúmeros casos de intervenções 

em edifícios de grande importância histórica, que 

estão a cargo das autarquias ou mesmo na mão de

particulares.

Considerando esta realidade, gostaríamos sobretudo

de realçar a necessidade das diversas instituições com

responsabilidade na recuperação dos edifícios histó-

ricos aproximarem as suas metodologias de trabalho

que, a nosso ver, deverão ser repensadas à luz de uma

nova estratégia de actuação onde, tal como dissemos

anteriormente, o património arquitectónico passe a 

ser encarado como qualquer outro documento que é

necessário ler e interpretar. Ou seja, que o processo

de intervenção possa representar uma ocasião única

para o seu conhecimento, criando-se rotinas nos

procedimentos, nomeadamente no tipo de estudos e 

levantamentos necessários antes de se iniciar a obra.

Apesar de existir uma maior consciencialização para

os cuidados a ter numa intervenção, o modo como se

intervém nas construções históricas, sobretudo nos 

centros históricos é, na maior parte dos casos, insufi-

ciente, não se adequando, por exemplo, o programa ao

edifício ou não se explicitando a razão dos critérios

adoptados.

É sintomático verificar que, quando os arquitectos são

chamados a intervir em edifícios históricos, não radi-

cam os seus projectos no conhecimento das preexis-

tências, enveredando pela imposição de obra nova de

forma aleatória, rejeitando, como se de algo negativo

se tratasse, o papel de arquitecto-restaurador, espe-

cialidade há muito afirmada em grande parte dos 

países europeus12 – os arqueólogos, por seu lado, 

preocupam-se demasiado com a arqueologia de cota
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negativa, dissociando-se do edifício e valorizando,

sobretudo, os vestígios que revelem ocupações ante-

riores, participando pouco em todo o processo de 

recuperação13. Assim, é vulgar assistir-se à abertura de

grandes áreas de escavação que, arrastando-se por anos

e anos de trabalhos, muitas vezes sem objectivos per-

feitamente delineados e resultados pouco divulgados,

resultam muitas vezes, a nosso ver, no agravar de 

situações já de si problemáticas como a estabilidade

dos edifícios, ou a dificuldade em preservar as de estru-

turas que vão sendo exumadas.

Desta forma, é vulgar partir para uma intervenção 

sem estarem criadas à partida as condições mínimas

para que a informação contida no edifício possa ser

salvaguardada.

Aos arquitectos solicita-se que elaborem o projecto,

aos arqueólogos que estudem os achados ocultos, aos

historiadores que recolham e interpretem os documen-

tos e, aos engenheiros e técnicos de conservação e

restauro que garantam a estabilidade do edifício e do

património associado, sem que se observe um verda-

deiro trabalho de interdisciplinar, única garantia para

que o edifício seja abordado como um todo, pois,

como já referimos, o processo de recuperação é uma

ocasião única para se conhecer o monumento.

Apesar dos problemas existentes verifica-se, no entanto,

que a divulgação dos resultados e as metodologias

adoptadas têm vindo a sofrer uma acentuada melho-

ria à escala nacional proliferando, por exemplo, a publi-

cação de diferentes trabalhos, nomeadamente da área

do restauro ou da análise dos materiais construtivos

de que este número da revista é bom exemplo. Por

outro lado, a excessiva preocupação do arquitecto com

a obra nova tem vindo aos poucos a diminuir nos edi-

fícios com maior valor histórico, sobretudo nos ditos

monumentos, começando a surgir um maior interesse

pela história do edifício, aproximando-se, cada vez

mais, de um modelo de intervenção de restauro, con-

trariando a tão funesta tendência anterior de grandes

obras, onde se observava pouco ou nenhum interesse

pelo valor histórico do edifício, de que o programa de

pousadas da ENATUR será, porventura, o seu expoente

máximo14. Julgamos que o verdadeiro resultado do

impacto negativo que teve (ou tem ainda) este tipo de

intervenções, com a destruição sistemática de infor-

mações, sem que se proceda a qualquer registo pré-

vio, talvez só o possamos avaliar daqui a alguns anos,

quando a consciência desta necessidade seja enfim

uma realidade indiscutível como já o é para as estru-

turas arqueológicas a cota negativa.

Assim, apesar da evolução dos últimos anos, em ter-

mos de conhecimento histórico dos edifícios, e os 

cuidados cada vez mais notórios nas ciências e técni-

cas aplicadas, julgamos que muito há ainda a fazer. 

A descoordenação que muitas vezes se verifica entre

as equipas envolvidas, arqueologia, arquitectura ou

engenharia, a insuficiente formação tanto de arqueó-

logos como de arquitectos, em aspectos directamente

relacionados com a problemática deste tipo de inter-

venção tão particular, são factores a ter em conta, bem

como a ausência de análise crítica do trabalho e falta

de um verdadeiro corpus teórico que enquadre este

tipo de actividades. Assim, é necessário consolidar roti-

nas que comecem a assegurar o bom desenvolvimento

dos processos de intervenção, garantindo, desde logo,

alguns dos aspectos que julgamos mais importantes:

• Pesquisa documental prévia;

• Levantamento gráfico e fotográfico pormenorizado

dos edifícios antes de qualquer tipo de alteração no

edificado;

• Registo e interpretação estratigráfica do edifício;

• Construção de modelos de evolução cronológica e

funcional dos espaços;

• Levantamento de patrimónios associados;

• Levantamento e análise do território onde se insere

o edifício;
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• Análises de estabilidade estrutural;

• Análise de patologias;

• Preparação de escavações arqueológicas, caso se 

justifique.

Não queríamos, no entanto, deixar de referir neste

capítulo, trabalhos já desenvolvidos no nosso país den-

tro da perspectiva da Arqueologia da Arquitectura,

onde, apesar de em alguns casos se tratar apenas de

tentativas incipientes, faltando sobretudo a colabora-

ção de outras especialidades e a constituição de uma

verdadeira equipa de trabalho, existiu uma intenção

clara de documentar o edifício. Referimo-nos às

intervenções levadas a cabo pelo IPPAR, para além de

São Gião da Nazaré já referido, Convento de São Fran-

cisco de Santarém (Fig. 13) e Casa Rural de Milreu –

Estoi15 (Fig. 12). Outras iniciativas da responsabilidade 

da Universidade do Minho, conduzidas pelo arqueó-

logo Luís Fontes, nomeadamente no Mosteiro de

Santo André de Rendufe (ver artigo nesta publicação), 

julgo constituírem já exemplos conseguidos, a nível

nacional, neste âmbito de conhecimento, esperando-

-se para breve a sua publicação.

Por último, não podemos esquecer também os traba-

lhos desenvolvidos ao longo dos anos pelo Dr. Manuel

Real, investigador do Arquivo Municipal-Casa do Infante

do Porto, que desde sempre procurou enquadrar a

análise dos edifícios numa perspectiva arqueológica.

A realização de um conjunto de conferências pro-

movidas pelo IPPAR em 1999 (com ampla assistência),

onde estiveram presentes alguns dos principais inves-

tigadores espanhóis de Arqueologia da Arquitectura,

representou a primeira apresentação publica, em

Portugal, das possibilidades oferecidas por este 

método16.

Pistas para o futuro

Procurou-se, ao longo das considerações anteriores,

explicar a necessidade da aplicação de um método

científico na intervenção de recuperação dos edifícios

históricos como a única forma de atenuar a subjecti-
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vidade das intervenções. A Arqueologia da Arquitectura

revela-se, assim, um instrumento eficaz e essencial para

a investigação da realidade construída.

Com o que foi exposto anteriormente não queremos

criar a ideia que se pretende reduzir a capacidade de

intervir nos edifícios, mas antes criar a consciência, nos

responsáveis pelos projectos, que se vai interferir numa

construção estratificada e, como tal, deverá ser regis-

tada. Não existe intervenção sem destruição e, tal como

no processo de escavação arqueológica, tudo o que

se pretende alterar ou demolir deverá ser registado. 

Não desejamos, no entanto, que esta posição seja 

compreendida como uma atitude de imobilismo ou

conservadorismo face às intervenções em património

arquitectónico. Consideramos, pelo contrário, que a

aplicação do método de leitura estratigráfica dos edi-

fícios históricos poderá converter-se num instrumento

fundamental tanto para os arquitectos que optem por

uma posição mais conservadorista, pois permite a iden-

tificação das fases construtivas do edifício, como para

aqueles que prefiram adoptar uma atitude mais inter-

vencionista permitindo-lhes optar, com segurança, por

aquilo que consideram mais relevante17. Em qualquer

das opções, a grande vantagem de todo este processo

é a garantia de que se procede sempre ao registo 

prévio, ao mesmo tempo que se fornece a possibili-

dade de serem estabelecidos critérios de intervenção

consistentes.

Não obstante, e a partir dos pressupostos que anterior-

mente defendemos, julgamos que a melhor interven-

ção em património arquitectónico será aquela em que

a interferência do arquitecto passe a ser mais uma

entre as várias actividades construtivas que serão pos-

síveis ler no edifício. Ou seja, o arquitecto deve per-

mitir que o edifício continue a contar a sua própria

história de modo a que cada visitante possa compreen-

dê-lo como um universo rico e complexo. Deveriam

sobretudo, a nosso ver, evitar-se as destruições e as

falsificações tão comuns a tantos projectos (muitas

vezes apenas por falta de conhecimento) ou, por outras

palavras, a manutenção da autenticidade do edifício

deveria ser sempre o objectivo básico de qualquer 

intervenção.

Uma das formas para que se possa inverter a situação

actual será através da formação de técnicos qualifica-

dos. Assim, o papel das universidades poderá conver-

ter-se num dos factores primordiais para que esta

mudança se verifique, apostando numa formação mais

aberta e virada para as verdadeiras necessidades da

sociedade actual.

Na base da formação dos técnicos que desejem espe-

cializar-se nesta disciplina, sobretudo arqueólogos e

arquitectos, terá de estar, sem dúvida, o conhecimento

da importância da análise da estratigrafia das cons-

truções históricas e das técnicas construtivas do pas-

sado, de forma a compreender-se o edifício em toda

a sua complexidade. Por outro lado, para que esta evo-

lução seja possível, no seio das universidades, será

necessário existir uma maior troca de informações –

por exemplo, permitindo-se maior flexibilidade nos 

cursos universitários, facultando-se a interdisciplina-

riedade entre história, arquitectura, arqueologia,

geologia, engenharia, etc.

Outro dos aspectos fundamentais a ter em conta é

que a própria legislação deveria contemplar uma noção

mais alargada do património arquitectónico18, de forma

a reforçar a ideia, no seio da sociedade, que o valor
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1 Refira-se que esta metodologia, ou processos idênticos de análise, têm vindo a conhecer também um certo desenvolvimento noutros locais da

Europa, nomeadamente nos Países Baixos, como se poderá comprovar mais à frente em artigo desta revista. 
2 Edward C. Harris – Principi di stratigrafia archeologica. Roma: La Nuova Italia Scientifica. 1990.
3 Importa referir que a mais importante publicação sobre esta disciplina, a Revista Archeologia dell’Architecttura, é um suplemento da Revista

Archeologia Medievale da Editora All’Insegna del Giglio de Florença. De facto, o desenvolvimento da arqueologia pós-clássica, levou a que o

investigador tivesse de se confrontar com problemas muito concretos directamente relacionados com o volume das estruturas arquitectónicas

conservadas.
4 Alberto Lopez Mulloz conta com várias experiências em projectos do arquitecto António Gonzalez Moreno-Navarro também da mesma 

instituição.
5 Participaram na equipa coordenada por este investigador, a autora do presente artigo bem como o Dr. Luís Fontes e o Dr. Mário Cruz, da

Universidade do Minho. Aguarda-se para breve a publicação, pelo IPPAR, dos resultados obtidos nesta campanha que decorreu em Janeiro de

2001, bem como das escavações arqueológicas e do levantamento histórico já efectuados e da responsabilidade do Dr. Luís Fontes e Dr. Pedro

Penteado, respectivamente.
6 No entanto, dados os custos que envolvem este tipo de levantamentos, poderá recorrer-se sempre às técnicas mais tradicionais de registo

(desenhos, fotografias, etc.), desde que se garanta sempre o maior rigor e que essas bases gráficas sirvam para uma boa interpretação da

estratigrafia do edifício.
7 Para quem está menos familiarizado com este método, refira-se que ele foi desenvolvido por Edward Harris e é hoje aplicado em larga escala

nas intervenções arqueológicas. Muito sinteticamente, consiste na criação de um diagrama que demonstre as relações temporais existentes entre

os vários elementos estratigráficos.
8 Neste caso adquirem especial relevância as análises (auxiliares directos) que poderão ser efectuadas aos materiais (físicas, químicas, etc.)

não só com o objectivo de os caracterizar mas também de os datar.
9 Tipologias aplicadas com o objectivo de estabelecer cronologias.
10 Veja-se a este propósito os trabalhos de Paulo Pereira e Maria M. de Magalhães Ramalho – Pedra de Traçaria do Convento de São Francisco

de Santarém. In Revista de Arqueologia Medieval, n.º 5. Santa Maria da Feira: Edições Afrontamento. 1997, pp. 295-301, e ainda, dos mesmos 

autores – Segunda pedra de traçaria do Convento de São Francisco de Santarém. In Revista Estudos/Património, n.º 1. Lisboa: IPPAR. 2001, pp. 122-128.
11 Veja-se nesta Revista as determinações da Carta de Cracóvia 2000. 
12 Observe-se a ausência ou a escassa presença de cursos universitários ou pós-graduações nesta matéria em Portugal.

patrimonial de um determinado edifício é mais amplo

do que geralmente lhe é atribuído, criando desta forma

também um elo mais forte entre os monumentos e as

comunidades19.

Por outro lado, sabemos que o facto de existirem

leis bem elaboradas, não significa que a situação se

altere substancialmente, mas antes que deverão ser

os próprios agentes responsáveis pela conservação

do património construído, sobretudo os técnicos

ao nível central e autárquico, que possam ver neste

instrumento de análise uma mais-valia para o seu

trabalho.

Julgamos, pois, que a divulgação da Arqueologia da

Arquitectura como verdadeiro método de registo rigo-

roso poderá revolucionar completamente a visão que

hoje temos dos nossos edifícios históricos, resultando

certamente também numa forma de dessacralizar os

próprios monumentos, expondo-os ao olhar do público

na sua mais completa “intimidade” e, talvez por essa

razão, tornando-os mais amados.
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13 Julgamos que a participação da equipa de arqueologia deverá ser uma constante em todo o processo de recuperação pois não só será neces-

sário preparar sondagens prévias de reconhecimento do potencial existente, como avaliar o impacto do projecto sobre os vestígios, assegurando,

também, por exemplo, a abertura de áreas necessárias para a implantação de infra-estruturas. No entanto, consideramos que se deverá evitar

alargar áreas de escavação para zonas não afectadas pelo projecto dado que o próprio processo de recuperação exige, só por si, um grande

empenho da equipa. Por outro lado, parece-nos fundamental que as equipas de arqueologia dediquem mais tempo a registar e estudar o edifício

pois, de facto, será ele sempre o mais afectado.
14 Com isto queremos dizer que apesar de se escolherem sempre os edifícios destinados a ocupação hoteleira pelo seu valor histórico, procurando,

desta forma, atrair clientela, o que se observava é que muito raramente se aproveitava a oportunidade para se efectuarem os necessários

estudos que permitissem o seu verdadeiro conhecimento, avançando-se com obras muito pesadas, onde o edifício teria de se ajustar ao 

programa de intervenção e não o contrário, com óbvios prejuízos para o património.
15 Estas intervenções foram coordenadas pela signatária deste artigo em 1996 e 2001-2002 respectivamente.
16 Conferências “Património arquitectónico – análise arqueológica da arquitectura e métodos de registo”. Palácio Nacional da Ajuda, 27 de Abril

de 1999. Estiveram presentes os arqueólogos Luis Caballero Zoreda e Agustin Azkarate e os arquitectos Leandro Cámara e Pablo Latorre.
17 Ver artigo de CABALLERO ZOREDA, 1995. Poderá falar-se, neste caso, do chamado restauro objectivo, ou seja basear a intervenção no valor

intrínseco do edifício e no diálogo interdisciplinar. Enquadram-se neste caso os trabalhos dos arquitectos António Gonzalez, da Deputação de

Barcelona, e Francesco Doglioni, do Instituto Universitário de Veneza, apesar de adoptarem soluções finais bastante diferenciadas.
18 Exigindo-se, por exemplo, que qualquer intervenção deveria ser antecedida e acompanhada do registo sistemático do edifício, tal como já

existe para as intervenções arqueológicas.
19 Refira-se a este propósito o projecto de investigação e restauro da Catedral de Santa Maria de Vitória – Gasteiz (País Basco) da responsabi-

lidade da Fundação Catedral Santa Maria, que possibilitou a existência de um verdadeiro projecto vivo, com relação directa com a comunidade,

através de um programa de visitas que se mantém durante os trabalhos, acabando por transformar aquele monumento numa peça fundamental

de todo o processo de reabilitação urbana daquela zona da cidade.
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1. Introdução

O principal objectivo deste trabalho é ilustrar a utili-

dade do reconhecimento das patologias que afectam

as pedras dos monumentos e da caracterização da sua

distribuição espacial (estabelecimento de padrões da

deterioração e mapeamento de patologias). Estas meto-

dologias integram o diagnóstico do estado de dete-

rioração de monumentos, procedimento fundamental

para ponderar a necessidade de intervenções de 

conservação e as medidas que deverão ser aplicadas

(para uma mais ampla discussão dos vários aspectos

envolvidos no diagnóstico dos processos da deterio-

ração das pedras dos monumentos ver AIRES-BARROS,

2001; ALVES, 2001; FITZNER, 2002; FITZNER e HEINRICHS

2002).

Após algumas considerações sobre os aspectos meto-

dológicos envolvidos, são apresentados alguns dos

estudos desenvolvidos em elementos construídos com

pedras graníticas, pertencentes ao conjunto do Mosteiro

de São Martinho de Tibães, ou situados nas suas ime-

diações. São apresentados exemplos de padrões carac-

terísticos de distribuição de patologias e dois exem-

plos de mapeamento de patologias. Com base nestes

estudos são discutidas as bases de possíveis interven-

ções de conservação específicas para cada situação.

2. Sistemática, descrição e representação

dos aspectos da deterioração

Em primeiro lugar é necessário especificar os aspectos

que serão considerados como “deterioração” da pedra.

Para alguns autores, certas transformações naturais

que os monumentos experimentam fazem parte da

evolução da obra, do seu “acabamento” (MOSTAFAVI

e LEATHERBARROW, 1993). Outros consideram ainda que

algumas destas transformações (por exemplo alguns

revestimentos) podem ter um efeito benéfico de pro-

tecção superficial. Neste estudo será considerada como

patologia da pedra toda a transformação do estado

inicial da pedra não provocada intencionalmente 

pelo homem.
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2.1. Tipologia de patologias

A sistemática dos aspectos da deterioração em pato-

logias pretende fazer uso das possíveis associações de

determinadas características macroscópicas da deterio-

ração com determinadas condições, como sejam carac-

terísticas ambientais, a presença de certos agentes

poluentes, determinados aspectos arquitectónicos ou

ainda características da rocha (herdadas da pedreira

ou adquiridas pelos processos de extracção e prepa-

ração da pedra). No entanto, estas relações nem sem-

pre são claras e inequívocas (por exemplo, para uma

discussão sobre os efeitos de diferentes sais solúveis

ver ALVES e SEQUEIRA BRAGA, 2000). Privilegiam-se, por-

tanto, tipologias baseadas em critérios macroscópicos

(morfológicos e cromáticos). Entre os trabalhos que

abordam a sistemática e terminologia de aspectos

da deterioração podem referir-se os de Aires-Barros

(1991), Philippon et al. (1992), Fitzner (1990) e Fitzner

e Heinrichs (2002).

Nem sempre os termos utilizados são coincidentes e

nem sempre os significados desses termos são ine-

quívocos. Na Tabela 1 é apresentada a tipologia que

será utilizada neste trabalho e as características macros-

cópicas associadas com a terminologia aplicada.

A tipologia das patologias pode ser mais ou menos

complexa, em função do maior ou menor pormenor

que se pretenda na descrição das variações dos aspec-

tos da deterioração. Por exemplo no caso da coloni-

zação biológica pode ser utilizada uma única catego-

ria para todos os revestimentos de origem biológica

ou podem ser distinguidos diferentes tipos de orga-

nismos. Neste trabalho foram distinguidas três divisões

na colonização biológica (plantas superiores, musgo e

ainda uma outra categoria com fungos, algas e líque-

nes), admitindo-se que traduzem diferentes caracterís-

ticas de substrato (nomeadamente no que diz respeito

às condições hígricas). A grande variabilidade de carac-

terísticas morfológicas observadas nos revestimentos

genericamente designados de pátinas pode permitir

uma sistemática própria (ver DORN, 1998). Se bem que

tipologias pormenorizadas permitem distinguir varia-

ções mais subtis, um elevado número de tipos de 

patologias pode tornar a descrição da deterioração

bastante complexa e tornar o mapeamento das pato-

logias ilegível. Para um exemplo de uma elevada por-

menorização da tipologia de patologias recomenda-se

a consulta de Fitzner e Heinrich (2002).

2.2. Descrição e representação da distribuição

espacial das patologias

A utilização de uma tipologia de patologias permite

caracterizar os aspectos da deterioração em função do

tipo de pedra, dos aspectos arquitectónicos, das con-

dições de exposição, etc. É assim possível definir padrões

para a deterioração afectando os monumentos, iden-

tificar zonas mais danificadas ou mais susceptíveis aos

processos da deterioração e formular hipóteses quanto

aos agentes e processos responsáveis pela deterioração.

A tipologia das patologias permite também o mapea-

mento das variações morfológicas da deterioração em

desenhos dos elementos afectados. Os tipos de pato-

logias podem ser representados por diversos símbolos,

tramas ou cores. A utilização das cores permite uma

mais eficiente leitura da cartografia das patologias. Na

escolha das cores que representam as várias patolo-

gias é recomendável utilizar tonalidades semelhantes

para patologias com afinidades genéticas ou morfo-

lógicas, como é ilustrado na legenda apresentada na

Fig. 2. Assim, as patologias que implicam a destruição

física e erosão da superfície da pedra (desagregação

granular, escamas, placas e fracturas) são representa-

das por cores quentes (amarelos, laranjas, vermelhos
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Tabela 1 – Tipologia de patologias adoptadas

Designação Características macroscópicas

Fractura Linhas de rotura na superfície da pedra

Desagregação granular Desprendimento de grãos de rocha

Escamas Destacamento de porções de pequenas porções planares paralelas à superfície da pedra

Placas Semelhantes às escamas mas de maiores dimensões

Colonização biológica Revestimentos de origem biológica

Pátinas Termo genérico para revestimentos finos da superfície da pedra cuja génese não é evidente



e castanhos),enquanto que as ocorrências de coloni-

zação biológica são representadas por diferentes tona-

lidades de verde. É assim possível distinguir variações

dos aspectos da deterioração mantendo similaridades

macroscópicas sugestivas de determinados processos.

A ocorrência de diferentes patologias na mesma pedra

coloca alguns problemas de representação os quais

são resolvidos de acordo com as características da dis-

tribuição espacial dessas patologias e com a escala de

representação. Assim, se a distribuição das patologias

segue padrões espaciais claros, deve ser feita a tenta-

tiva de separar os padrões das várias patologias (na

medida em que eles podem representar padrões do

processo da deterioração). Quando ocorre uma com-

binação aleatória, e seguindo as recomendações de

Fitzner (1990), as patologias são representadas sepa-

radas por uma linha diagonal (quando as proporções

das patologias são semelhantes) ou utilizando triân-

gulos para as patologias menos abundantes (ver Fig. 2).

O reconhecimento dos padrões de distribuição espa-

cial das patologias permite um expedito reconheci-

mento das principais relações entre a ocorrência da

deterioração e as características do monumento e do

seu ambiente circundante. O mapeamento de patolo-

gias é uma metodologia mais morosa, mas permite

precisar com maior pormenor as relações entre a dis-

tribuição das patologias e os vários aspectos climáti-

cos, arquitectónicos e litológicos envolvidos, podendo

ainda servir para uma monitorização da evolução dos

processos e também para uma quantificação da dete-

rioração através da utilização de programas de análise

de imagem (FITZNER, 1990; FITZNER e HEINRICHS, 2002).

3. Exemplos de aplicação em Tibães

Foram estudados a fachada principal da Igreja de Tibães,

o lavatório da sacristia da igreja, o chafariz do claus-

tro do cemitério e o escadório da cerca, elementos do

Mosteiro de Tibães, antigo mosteiro beneditino classi-

ficado como imóvel de interesse público (D.-L. 33 587

de 27-3-1944) e que se encontra em fase de recupe-

ração pelo IPPAR. Foi ainda feito o estudo da distribui-

ção das patologias no cruzeiro de Tibães, classificado

como monumento nacional (Decreto de 16-6-1910).

Este conjunto situa-se na freguesia de Mire de Tibães,

nas proximidades da cidade de Braga. A localização 

e caracterização histórica e arquitectónica dos 

elementos pode ser encontrada em diversas publica-

ções (MATA e DIAS COSTA, 1998; DIAS COSTA, 2002;

www.geira.pt/MSMTibaes; www.ippar.pt/monumen-

tos/conjunto_tibaes.html; www.monumentos.pt).

3.1. Escadório da Cerca

Trata-se de um escadório virado para Norte, com dois

chafarizes (um em cada extremo), sete fontes (corres-

pondentes a sete virtudes) e que dá acesso à Capela

de São Bento.

A colonização biológica tem uma distribuição ubíqua

pelos elementos pétreos do escadório, observando-se

diversos organismos (algas, líquenes diversos, musgos

e plantas superiores) que se distribuem em função das

condições de humidade. Os efeitos desta patologia são
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alterações cromáticas muito diversas, não sendo obser-

vadas evidências que relacionem inequivocamente a

presença da colonização biológica com erosão e des-

gaste de pormenores ou o desenvolvimento das pato-

logias erosivas encontradas (desagregação granular e

escamas).

As patologias erosivas (desagregação granular e esca-

mas) ocorrem sobretudo em elementos decorativos

salientes (nomeadamente nas molduras), podendo algu-

mas situações de escamação levar à erosão de por-

menores decorativos. Observam-se também frequentes

figuras de arrancamento e fracturas que podem faci-

litar o desprendimento de porções das fontes (Fig. 3).

Tendo em consideração a relativa monotonia dos

padrões da deterioração optou-se por um inventário

das situações mais delicadas e pelo mapeamento de

patologias em duas fontes consideradas típicas para a

ilustração das relações entre a distribuição das várias

patologias e as características das fontes (uma das

quais foi a Fonte da Caridade, apresentada na Fig. 2).

Este mapeamento permitirá ainda a monitorização da

evolução das patologias nestas fontes. Além dos pro-

blemas afectando a pedra granítica, é ainda cartogra-

fada a erosão das juntas de argamassa, que pode repre-

sentar o efeito dos agentes da deterioração, podendo

ainda ser importante no estudo da estabilidade do

monumento.

A eventual limpeza da colonização biológica deve ser

feita com cuidado (sobretudo nas pedras afectadas por

aspectos erosivos) uma vez que os organismos se encon-

tram fixados ao substrato pétreo. A orientação dos

elementos e as árvores envolventes facilitam a coloni-

zação biológica pelo que é necessário considerar a pre-

venção do futuro desenvolvimento da mesma. A con-

solidação dos elementos salientes parece dificultada

pelas características de humidade da zona, pelo que

a cópia dos pormenores para posterior restauro deverá

ser considerada.

3.2. Chafariz do Claustro do Cemitério

Do estudo da deterioração deste monumento destaca-

-se a ocorrência da desagregação granular (e pontual-

mente escamas) na peça que se encontra sobre a taça

superior, em particular, os pormenores ornamentais

das carrancas (Fig. 4). Esta distribuição sugere a influên-

cia das águas que circularam pelo chafariz e uma pos-

sível poluição salina associada com essas águas, ao que

deve ser acrescentada uma maior exposição solar das

peças superiores e os correspondentes ciclos de molha-

gem-secagem.

A possível poluição salina da peça em questão levanta

importantes questões sobre a realização de trabalhos

de consolidação e os possíveis efeitos posteriores dessa

consolidação, pelo que a possível consolidação deverá

ser ponderada por entidades com experiência na rea-

lização destas intervenções em peças afectadas por

contaminação salina. A continuação da deterioração
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poderá ser prevenida pela continua circulação de água,

evitando-se, desta forma, a existência de ciclos de

molhagem-secagem, desde que as características quí-

micas da água de circulação sejam favoráveis (isto é,

águas pouco mineralizadas).

3.3. Lavatório da sacristia

A deterioração erosiva neste elemento (situado no átrio

de entrada para a sacristia do Mosteiro) está quase

exclusivamente limitada às peças do pedestal que

suporta a taça, afectadas por desagregação granular,

cuja ocorrência é marcada por irregularidade da

superfície (Fig. 6). Esta distribuição da desagregação

granular é compatível com um modelo de contami-

nação salina do pedestal da taça, resultante da infil-

tração de soluções, a partir da taça sobre o pedestal,

ou a partir da caixa de água localizada por trás do

lavatório.

Estes aspectos indicam que uma importante contribui-

ção para a conservação destes elementos será evitar

a infiltração de água a partir das potenciais fontes

de humidade, pelo que é recomendável proceder à

impermeabilização destas possíveis fontes.

3.4. Fachada principal da Igreja de Tibães

As patologias erosivas (desagregação granular, placas

e escamas), se bem que podendo ocorrer em qualquer

local da fachada, tendem a ser mais frequentes nos

locais mais abrigados da mesma, nomeadamente 

nos frontões dos nichos das estátuas e sob as cornijas

(Fig. 5 e Fig. 7). Estes locais, assim como as ombrei-

ras das janelas da porção superior, são os que se encon-

tram mais deteriorados fisicamente e mais afectados

pela erosão, constituindo as zonas mais susceptíveis à

continuação destes processos de deterioração.

A fachada sofre de uma extensa distribuição de alte-

rações cromáticas em relação às tonalidades originais

do granito (que na maior parte era muito claro), devido

às patologias relacionadas com o desenvolvimento

da colonização biológica (Fig. 5). Pode considerar-se

que estas patologias contribuem para a depreciação

da estética original da fachada. A orientação (Oeste) 

da fachada faz prever o contínuo desenvolvimento 

destas patologias.

3.5. Cruzeiro de Tibães

A plataforma sobre a qual assenta o cruzeiro é a 

porção do monumento que se apresenta mais dete-

riorada, possivelmente em resultado de anteriores actos

de vandalismo1, apresentando também uma elevada

vulnerabilidade, por causa da erosão das juntas de

argamassa entre os blocos, o que poderá permitir o

deslocamento de blocos, e da existência de fracturas,

que poderão favorecer arrancamentos (Fig. 8). É assim
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recomendável a elaboração de um programa de con-

solidação desta plataforma.

O desenvolvimento de escamas tem efeitos erosivos

significativos em alguns elementos do pedestal, sobre-

tudo na face Norte do dado (Fig. 9). Esta situação

merece particular atenção, uma vez que o processo de

escamação tem efeitos erosivos nos pormenores orna-

mentais daquela que é a face nobre do pedestal, onde

se encontra o brasão dos Beneditinos. A consolidação

desta face é por isso uma intervenção importante,

devendo ser feita com grandes cuidados, pelas

potenciais consequências de uma consolidação mal

efectuada (que poderia favorecer o processo de esca-

mação em vez de o inibir).
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Introdução

Ao longo dos tempos, a utilização da pedra como

material de construção foi sinónimo de grandiosidade,

mas também uma garantia de maior segurança e de

perpetuação da obra no tempo. Utilizada em edifícios

com funções religiosas ou seculares, trabalhada ou

não, a pedra tem significado particular que legitima a

preocupação de a fazer perdurar no tempo, como tes-

temunho do passado. 

No universo dos materiais de construção naturais, os

granitos têm uma forte conotação com estabilidade e

permanência no tempo. Os obeliscos e esculturas do

antigo Egipto perduraram para demonstrar que, pelo

menos algumas vezes, essa fama corresponde à reali-

dade. Desta forma, o nosso país tem a vantagem de

dispor, com grande abundância, de materiais dessa

natureza, considerados nobres e duradouros mas tal-

vez com o revês de os nossos artífices, para talharem

e esculpirem a pedra, terem de realizar um esforço

acrescido. Contudo, a maior acessibilidade do que

aflora à superfície favoreceu a extracção dos materiais

mais alterados, por natureza mais brandos e, portanto,

mais fáceis de trabalhar.

A observação atenta dos nossos monumentos cons-

truídos com granito permite registar inúmeros exem-

plos de materiais muito alterados. As características

iniciais da pedra utilizada na edificação (genericamente

englobadas no que se pode designar por estado de

alteração) são apenas uma parte do problema. De

facto, também as condições do ambiente envolvente

são, em muitos casos, decisivas, pois podem ser res-

ponsáveis pelo acelerar dos fenómenos de degrada-

ção. Tudo se passa como se a rocha, aquando da sua

extracção, tivesse já zonas de debilidade que o tra-

balhar a pedra e a sua colocação em obra expõe à

actuação de factores exteriores, acelerando a sua

desintegração e reduzindo o seu tempo de vida. 

No claustro do Mosteiro de Grijó é possível observar

diversas situações que exemplificam o que acaba de

ser dito. Lado a lado, aqui ocorrem materiais aparen-

temente semelhantes, mas que contrastam fortemente

nos graus de degradação. A quem observa fica a impres-

são de que a “mesma” pedra pode ter, aqui, um

aspecto robusto e duradouro mas, ali, esboroar-se com

facilidade e ser reduzida a um aglomerado de grãos

que, ao cair, contribuem para alterar a forma original

do elemento construtivo, chegando a pôr em causa a

sua estabilidade.

A fundação do Mosteiro de São Salvador de Grijó data

do século X, mas o monumento actual, localizado na

vila com o mesmo nome, é comparativamente mais

recente e o seu projecto data da segunda metade do
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século XVI. Expressando o valor patrimonial de todo

este espaço, no conjunto monumental classificado

como monumento nacional em 1938, em 1974 foi

também incluído o aqueduto das Amoreiras que abas-

tecia o mosteiro. 

Como edificações, o mosteiro inclui a igreja (e res-

pectiva sacristia) e o claustro, localizado a sul. De planta

quadrada, o claustro é composto por galerias abertas

para um espaço interior, no centro do qual existe um

belo fontanário em pedra. O alçado, de dois registos,

apresenta painéis de azulejo que revestem, quase inte-

gralmente, a parede exterior da zona entre pisos virada

para o espaço interior.

A pedra do claustro do Mosteiro de Grijó

O conjunto foi construído em pedra granítica e actual-

mente o aspecto estético das superfícies denota o efeito

do passar dos tempos. Grandes extensões da superfí-

cie em pedra apresentam variada, mas algo irregular,

cobertura de algas e líquenes. O seu desenvolvimento

e permanência certificam, por outro lado, a relativa

estabilidade das superfícies, mas traduz, também, a

existência e retenção de água na pedra, tão necessá-

ria à vida das comunidades vivas que constituem estas

coberturas biológicas. As preferências por condições

locais específicas estarão seguramente na origem da

irregularidade da ocupação biológica macroscopica-

mente identificável; ao lado de zonas com pedra à

vista, existem outras onde essa ocupação é intensa,

traduzindo a ocorrência de condições microclimáticas

mais favoráveis para o seu desenvolvimento (2, 3, 4, 5).

Nos locais menos favoráveis, as pedras estão livres de

colonização, tal como também acontece nas zonas

onde as taxas de degradação são elevadas, como, por

exemplo, no conjunto de colunas da ala norte do 

claustro que se encontra exposto a sul. 

O granito utilizado é de duas micas e grão médio a

grosseiro. A observação ao microscópio óptico permi-

tiu identificar a presença dos constituintes típicos dos

materiais deste tipo, com plagioclases predominando

sobre os feldspatos potássicos e quartzo (CASTRO et al.,

1990). A alteração da pedra expressa-se, ao nível dos

minerais, pela presença de feldspatos alterados e bio-

tites oxidadas e com clivagens abertas, mas também

através da existência de fissuras generalizadas em quase

todos os minerais presentes. 

A recolha de algumas amostras em locais onde havia

destacamento de fragmentos permitiu, em laborató-
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rio, a determinação da porosidade acessível à água.

Os valores, da ordem dos 5% (CASTRO et al., 1990),

caracterizam estes materiais graníticos que, embora

alterados, ainda estão coesos. É admissível considerar

que existirão zonas com valores de porosidade mais

reduzida, típicos de rochas graníticas mais sãs, mas

existem claramente outros locais onde a pedra está

muito alterada e com muito fraca coesão o que, no

seu conjunto, caracteriza uma entidade algo hetero-

génea no que diz respeito às características físicas 

do granito. 

Para além das condições climatéricas características do

norte do país, marcadas pelo seu carácter húmido, o

conjunto monumental foi construído numa zona de

terrenos também caracterizados por abundante pre-

sença da água. A sua existência é considerada um

aspecto fundamental no desencadear dos fenómenos

que são responsáveis pelas anomalias presentes no

edifício (SAMPAIO, 2001) e condicionaram as soluções

preconizadas para a intervenção de reabilitação reali-

zada em 1999. A pedra expressa, também, todo este

ambiente ao nível da presença e distribuição da colo-

nização biológica e, seguramente também, através do

estado de conservação de algumas destas superfícies. 

Estado de alteração de algumas colunas 

do claustro

Os materiais graníticos são em geral heterogéneos,

característica que se acentua com a sua alteração. Para

tal contribuem, de forma decisiva, a diversidade mine-

ralógica, a forma como estes constituintes se distri-

buem no conjunto, mas também a fissuração, quase

sempre presente nestes materiais, preferencialmente

nos mais alterados. Na sua origem, os materiais 

utilizados nas diferentes colunas teriam já algumas

diferenças em termos do seu estado de alteração, mas

as características dos locais onde foram colocados em

obra tiveram como efeito o acentuar dessas diferen-

ças. Assim, não será por acaso que os casos mais gra-

ves de alteração da pedra estão associados às colunas

no sector norte da galeria inferior do claustro, expos-

tas a sul (6). Nestas colunas, estão em curso meca-
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4. Aspecto das colunas 
no segmento S. Note-se 
a diversidade estética 
resultante da colonização 
biológica presente
(Outubro de 2000). Numa
colunas, na sua parte infe
é visível o aspecto do gra
após a aplicação 
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LNEC/Dória Costa

5. Aspecto das colunas nu
parte da galeria do piso su
Note-se que a forte colora
esverdeada é devida à pre
de algas sobre estas supe
(Outubro de 2000) 
LNEC/Dória Costa

6. Aspecto geral das colu
do segmento norte. Mesm
à distância são visíveis as 
irregularidades das superf
e dos perfis das colunas, 
em consequência das perd
de material por erosão
(Outubro de 2000) 
LNEC/Dória Costa



nismos de degradação que proporcionam formas de

alteração diversas, tais como, escamas, placas e are-

nização. No seu conjunto, todas estas formas têm 

contribuído para as perdas de material pétreo das

superfícies, mas é a arenização que, pela extensão e

profundidade, se torna mais preocupante em termos

da preservação das superfícies. As taxas de perda não

foram avaliadas, mas o simples olhar para estas super-

fícies permite estimar valores muito altos e, embora

com carácter algo subjectivo, a simples observação nos

últimos dois anos permite afirmar que a extensão de

áreas afectadas tende a aumentar. O caso mais notó-

rio de alteração é o da coluna que tem já uma redu-

ção de secção considerável (7, 8 e 9). Contudo, serão

pelo menos cinco as colunas em que se considera

necessário intervir, mas nessa decisão haverá que ter

em conta a informação que se espera vir a obter dos

ensaios in situ, actualmente em curso. A observação

de outras superfícies das colunas deste sector da gale-

ria ilustra bem a preocupação e a necessidade de inter-

vir, pelo menos na tentativa de reduzir a velocidade

dos processos de degradação (10, 11) e melhorar as

características de coesão dos materiais alterados.

As causas destes processos de degradação não são

completamente conhecidas, mas há vários aspectos

que devem ser tomados em conta e provavelmente

entre eles se encontrarão as explicações para os

processos em curso. Para além da alteração da rocha

herdada da pedreira, verifica-se que os processos de

arenização estão associados à presença de sais solúveis,

embora a existência de eflorescências nestas superfí-

cies não seja um aspecto particularmente evidente. 

A presença de sais nestas pedras alteradas foi apon-

tada em estudos anteriores (CASTRO et al., 1990; BEGO-

NHA & BRAGA, 2000). De acordo com este último estudo,

o cloreto de sódio é o grande responsável pelos

processos de arenização destes materiais graníticos. 

Os autores defendem que nestas colunas se verifica a

deposição selectiva destes sais em função da solubili-

dade, processo clássico identificado desde há muito na

alteração dos materiais quando o transporte dos sais

se faz por ascensão capilar (ARNOLD & ZEHNDER, 1989).

A verificar-se, na base da actuação deste mecanismo

estaria a existência de águas subterrâneas ou de 

precipitação (com determinadas composições) que

ascenderiam ao longo das colunas e promoveriam a

alteração da pedra nos locais onde fosse propícia a

deposição e a consequente acumulação de sais no

decurso do tempo. A exposição virada a sul teria o

papel de incrementar o número de vezes em que essa

cristalização se verifica, contribuindo para acelerar o

processo de degradação.
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7. Aspecto de uma das colunas
alteradas do segmento norte
(Outubro de 2000) 
LNEC/Dória Costa

8 e 9. Aspectos de pormenor 
da zona de máxima redução 
(à esquerda) e da superfície 
da pedra (à direita) 
(Outubro de 2000) 
LNEC/Dória Costa



A alteração mais séria destes materiais traduz-se na

perda progressiva da coesão, também associada a

outras características físicas que variam drasticamente

durante esse processo, mas que são mais difíceis de

avaliar e quantificar nas condições em que estas super-

fícies se encontram. Utilizando um método não des-

trutivo, in situ, foi possível avaliar comparativamente

os estados de coesão da pedra. Para tal, utilizou-se a

velocidade da propagação das ondas P para avaliar os

efeitos da alteração nestes materiais. Numa primeira

fase de estudos, o método utilizado consistiu na ava-

liação da velocidade de propagação característica em

diversas secções das colunas. De salientar que a limi-

tação desta abordagem reside no facto de não ser pos-

sível avaliar a espessura da zona alterada e os valores

obtidos caracterizarem globalmente a zona medida,

que se julga ser algo heterogénea. 

Em diferentes colunas e em várias secções com esta-

dos de alteração diferentes avaliados macroscopi-

camente, realizaram-se medições da velocidade de 

propagação das ondas. Para além dos valores das 

velocidades propriamente ditos, a sua variação nos 

segmentos dessa secção traduz a distribuição das zonas

alteradas. Os esquemas da Fig. 12 representam as varia-

ções obtidas em alguns dos locais medidos.

Assim, numa coluna com razoável estado de conser-

vação, os valores obtidos nos diferentes segmentos

são consideravelmente uniformes. Note-se, na Fig. 12

(esquema superior), a regularidade desses valores repre-

sentados com a mesma escala. O valor médio dessas

medições situa-se entre os 1700 e os 1800 m/s, valo-

res esses que, mesmo para uma coluna bem conser-

vada, permitem considerar tratar-se de um granito alte-

rado. Nas zonas arenizadas, os valores da velocidade

de propagação são consideravelmente mais baixos e
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10. Aspecto da superfície
de uma coluna alterada
(Outubro de 2000) 
LNEC/Dória Costa

11. Aspecto da superfície
de uma coluna do segme
norte da galeria. Note-se
a extensão de pedra alte
(Agosto de 2002) 
LNEC/Dória Costa

12. Representação esquem
das velocidades de ultra-s
obtidas em duas secções 
de duas colunas 
(uma bem conservada 
e outra com zona alterad

Coluna bem conservada

Coluna com zona alterada



variáveis (900-1400 m/s), como se pode concluir da

representação dos valores obtidos numa coluna alte-

rada (Fig. 12, esquema inferior). 

Para além das zonas de intensa escamação e areni-

zação, as perdas de material pétreo também ocorrem

por destacamento de placas que deixam à vista uma

nova superfície. Em diversos locais, preferencialmente

nas bases de várias colunas, este processo é bem 

visível pelas diferentes colorações que os materiais 

apresentam. A superfície antiga encontra-se frequen-

temente patinada, mas quando é eliminada deixa ver

uma nova superfície cromaticamente distinta (identifi-

cáveis na Fig. 6).

Desta forma, para além da redução da secção, é assim

também possível afirmar que, nas zonas alteradas, a

pedra se caracteriza por fraca coesão. Perante isso, a

questão residiu em saber se a solução obriga a uma

substituição ou se será de encarar o tratamento da

pedra e, no caso desta última hipótese, se ele será capaz

de retardar os processos de degradação em curso e incre-

mentar o estado de coesão dos materiais debilitados.

Independentemente dos processos que estão na ori-

gem, o que parece certo é a relação entre ocorrência

de sais, mesmo que em quantidades reduzidas, e a

intensa escamação e arenização da pedra. Identificar

a origem destes sais é importante para reduzir o fenó-

meno e eliminar o aporte dos componentes que estão

na base da formação desses cristais de sais solúveis.

Mas para além disso, a sua presença implica a neces-

sidade de um melhor conhecimento sobre o compor-

tamento destes materiais após tratamento, o que será

mais difícil de prever apenas com os conhecimentos

obtidos em laboratório visto que reproduzem uma rea-

lidade diferente da existente na prática.

4. Estudos em curso para a intervenção 

de conservação nas colunas alteradas

4.1. Algumas questões que se colocam 

no tratamento destes materiais

As características das rochas graníticas e a distribuição

regional da sua utilização no património edificado jus-

tificam que o estudo específico dos materiais graníti-

cos nas áreas da conservação tenha sido iniciado pos-

teriormente ao de outros tipos litológicos. Em teoria,

estas rochas pouco porosas eram consideradas de 

tratamento difícil, pela fraca penetração que os pro-

dutos de tratamento teriam nestes substratos. Estudos

recentes, nomeadamente os desenvolvidos no LNEC,

mostraram que isso nem sempre é verdade e, pelo

menos em alguns casos, pode dizer-se que o trata-

mento de materiais graníticos pode ser até mais fácil

do que alguns desses materiais mais porosos.

Independentemente da composição dos substratos

pétreos, a presença de sais no interior da pedra é 

factor de risco a ter em conta na avaliação da eficácia

e durabilidade dos materiais tratados. Na prática, é reco-

nhecido que a acção dos processos de dessalinização

se reduz a uma camada fina da superfície da pedra,

pelo que os tratamentos acabam por ser aplicados 

em materiais que ainda contêm sais no seu interior. 

Em laboratório, alguns ensaios de tratamentos de con-

servação com efeito consolidante mostraram que, ape-

sar da natureza dos suportes, é possível modificar as

características dos materiais originais e, portanto, ape-

sar das pequenas quantidades de produto aplicadas,

realizar tratamentos de conservação em materiais fis-

surados com reduzida porosidade. A presença de sais,

mesmo em pequena quantidade, em particular quando

não há segurança de se ter conseguido eliminar os 

factores de aporte ou os que são susceptíveis de pro-

duzir recristalizações, colocam outras questões que

ainda não foram esclarecidas. 

Do ponto de vista de estudos prévios a uma interven-

ção e paralelamente com a informação laboratorial, é

hoje considerada importante a informação que resulta

dos estudos in situ. Sendo uma abordagem mais pró-

xima da situação real, porque parte dos materiais que

serão objecto dessa intervenção, é também mais limi-

tada relativamente ao que é possível medir em tais

condições de ensaio. Mesmo assim, e apesar de ser

ainda escassa a experiência dessa abordagem conjunta,

os resultados obtidos permitem considerar que a com-

plementaridade destes dois métodos de obtenção de

informação é importante para fundamentar opções

nos trabalhos de conservação. 

Na prática, um material alterado pode ser considerado

como uma entidade heterogénea constituída por “cama-

das” de características físicas diferentes, que o trata-

mento de consolidação pretende atingir e uniformizar.

Pretende-se, então, criar uma entidade de comporta-
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mento o mais homogéneo possível, isto é, sem a pre-

sença de interfaces que vão condicionar seguramente

o comportamento futuro da zona de pedra tratada. 

Os resultados dos tratamentos de conservação tam-

bém muito dependem da forma como são aplicados

e, desta forma, das operações levadas a cabo durante

a intervenção. A adicionar às incógnitas que a reali-

zação prática dos tratamentos de conservação acarre-

tam, haverá que ter em linha de conta os efeitos do

ambiente envolvente que, afinal e em muitos casos,

tiveram uma cota parte de responsabilidade nos pro-

cessos de degradação. Da acção para minimizar os

seus efeitos muito dependerá conseguir-se o resultado

esperado com o tratamento de conservação.

4.2. Objectivos e método de estudo a utilizar 

na avaliação in situ

Extensas zonas das colunas do segmento norte da gale-

ria inferior do claustro do Mosteiro de Grijó apresen-

tam desintegração dos constituintes da pedra por falta

de coesão. Em zonas mais localizadas, ocorre o des-

tacamento de placas e de escamas levando também à

perda de material. Estas situações, em particular a pri-

meira, exigem tratamentos de consolidação da pedra

que melhorem a coesão, mas o estado de desagrega-

ção é tal que não se antevê que o problema possa ser

resolvido apenas com o recurso à aplicação de pro-

dutos considerados menos drásticos e controversos,

tal como o silicato de etilo. Nessa medida, pretende-

-se avaliar o comportamento de produtos com maio-

res capacidades de aglutinação dos constituintes pétreos,

tais como produtos à base de silicato de etilo com

a adição de resina e, mesmo, uma resina epoxídica 

fluida. Como complemento, proceder-se-á também à

avaliação de alguns produtos hidrófugos, tendo em

vista a protecção destas superfícies.

Os objectivos gerais deste estudo são os seguintes:

• Avaliar a possibilidade de se proceder à consolida-

ção destes materiais graníticos, tendo em considera-

ção as formas de alteração que apresentam;

• Avaliar o efeito do(s) tratamento(s) nos materiais

graníticos alterados (com sais solúveis no seu interior,

ainda que em pequena quantidade);

• Avaliar o comportamento das zonas tratadas ao longo

do tempo. 

Para tal, está em curso um conjunto de acções que se

desenvolverão em etapas sucessivas:

• Selecção de sítios piloto

A observação permitiu seleccionar zonas de teste onde

se fará a aplicação de produtos de tratamento. A selec-

ção desses locais foi realizada tendo em consideração

vários aspectos, tais como a adequação aos ensaios a

realizar, a sua representatividade em relação ao con-

junto e também a sua acessibilidade. Nesta selecção

teve-se ainda em consideração o próprio efeito que

estas zonas de teste poderão ter no tratamento da

pedra durante a intervenção e por isso foram evitados

os locais considerados mais problemáticos.

• Caracterização da pedra nos locais seleccionados

A determinação das características da pedra nas zonas

a tratar será um aspecto relevante para a avaliação do

efeito dos produtos de tratamento e da evolução das

superfícies tratados no tempo. De acordo com a natu-

reza dos produtos e o efeito pretendido, serão con-

sideradas as características físicas mais relevantes. 

In situ é possível determinar a absorção de água, ava-

liar o estado de coesão através da determinação da

velocidade de propagação das ondas, e avaliar o efeito

estético da aplicação dos produtos de tratamento. 

A observação das superfícies por inspecção directa

tem-se revelado muito informativa quanto ao compor-

tamento das superfícies tratadas.

• Aplicação de produtos de tratamento

Durante a aplicação dos tratamento serão avaliados os

consumos de produto na aplicação a pincel, nas diver-

sas fases de tratamento, tendo em vista obter infor-

mação sobre a respectiva capacidade de penetração. 

• Caracterização da pedra após tratamento

A determinação das características das zonas tratadas

após a polimerização permitirá avaliar o efeito dos 

produtos e a determinação da sua profundidade de

penetração.

• Observação e controlo da evolução 

das zonas tratadas ao longo do tempo

Em fases sucessivas, será necessário proceder a medi-

ções que permitam avaliar modificações de proprie-

dades nas zonas tratadas. Considerando o intervalo de

tempo de observação previsto neste estudo, prevê-se

que a informação visual seja a mais informativa para

avaliar o comportamento das superfícies consolidadas.
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cionar os problemas que estes tratamentos exigem se

formos capazes de ler a informação que esta meto-

dologia permite, com os meios de observação e medi-

ção que actualmente dispomos. O estudo de casos

como o das colunas alteradas do Mosteiro de Grijó

permitirá, também, obter conhecimento susceptível de

ser aplicado noutras situações que se assemelhem,

tendo em vista interromper declínios rápidos e aumen-

tar a longevidade dos materiais alterados, na espe-

rança de que possam ter, pelo menos, outro tanto 

de vida.
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A informação que se espera obter permitirá equacio-

nar e fundamentar devidamente as soluções a propor

para o tratamento das colunas alteradas. Contudo, na

intervenção de conservação, torna-se essencial garan-

tir o tratamento dos materiais em profundidade e, para

melhorar este aspecto fundamental na eficácia do tra-

tamento, está em consideração a possibilidade de

impregnação com recurso ao vácuo.

A concretização prática do tratamento acabará por

determinar o sucesso da intervenção, mas teremos

seguramente maior possibilidade de sucesso no equa-



1. Introdução

O diálogo, mesmo a aliança entre a Ciência e a Arte,

de modo mais objectivo entre o laboratório e os objec-

tos de arte ou ainda entre os diversos métodos ins-

trumentais de análise físico-química, quer qualitativos,

quer quantitativos, e o património cultural, é mais do

que uma necessidade, é hoje uma constante no estudo

desse mesmo património.

No decurso das últimas décadas produziram-se documen-

tos-referência, as chamadas “cartas”, através dos quais

são estabelecidos os princípios fundamentais que devem

reger/orientar qualquer intervenção em património

arquitectónico, adaptados, como seria de esperar, à

diversidade cultural de cada país. Entre estes documen-

tos destaca-se a Carta de Veneza e mais recentemente

a Carta de Cracóvia.

Segundo a Carta de Cracóvia (2000), a “conservação

pode ser realizada mediante diferentes tipos de inter-

venções, tais como o controlo do meio, a manuten-

ção, a reparação, a renovação e a reabilitação” e é

feita segundo o projecto de restauro que “deverá

basear-se numa gama de opções técnicas apropriadas

e preparadas segundo um processo cognitivo que 

integre a recolha de informação e o conhecimento pro-

fundo do imóvel e/ou da sua localização”. 

A rocha é um material de tradição milenar, sendo pos-

sivelmente aquele que é usado com maior frequência

como material de construção nos edifícios e monu-

mentos historicamente relevantes. Muitos destes monu-

mentos sofreram danos como consequência de facto-

res ambientais, do uso de materiais incompatíveis,

operações de manutenção inadequadas ou medidas

de conservação inapropriadas efectuadas ao longo da

sua história. É no contexto do estudo e avaliação do

estado de conservação dos materiais pétreos aplica-

dos em determinado monumento/edifício histórico

que diferentes técnicas analíticas, quer laboratoriais,

quer passíveis de aplicar in loco (sem que haja neces-

sidade da tomada de material no monumento), serão

abordadas neste trabalho e aplicadas a um caso espe-

cífico – a Sé de Lisboa.

As técnicas instrumentais de exame e análise utiliza-

das no estudo dos diferentes materiais usados em

Património Arquitectónico são numerosas e variadas,

podendo de forma genérica agrupar-se em duas clas-

ses de métodos de estudo: métodos químicos e méto-
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dos físicos. Há alguns métodos que são de aplicação

simples e imediata (a simples inspecção visual macros-

cópica), outros que exigem a utilização de equipa-

mento sofisticado, o que obriga à colaboração de 

equipas de especialistas. Através da aplicação destas

técnicas pretende-se obter informação relativa a diferen-

tes aspectos como por exemplo a composição química

e mineralógica de produtos de neoformação e/ou

de produtos de carácter conservativo aplicados no

passado, a avaliação (semiquantitativa) do estado de

decaimento dos materiais pétreos e possíveis causas de

degradação, a avaliação da eficácia, nocividade e dura-

bilidade com a pedra dos possíveis produtos de trata-

mento antes da sua aplicação no monumento, entre

outros. Assim, a planificação e execução de adequa-

das medidas de conservação só é possível de realizar

tendo por base um diagnóstico rigoroso do decai-

mento, o que presume um correcto e preciso conhe-

cimento dos materiais pétreos empregues, dos facto-

res, processos e estado de decaimento.

São bem conhecidos os casos em que se podem fazer

análises químicas sem tomada de amostras da obra de

arte, como é o estudo dos olhos do famoso “Scribe

accroupi” do Louvre que mostrou como os egípcios

tão bem souberam elaborar a anatomia ocular usando

adequadamente vários minerais polidos. Aqui usaram-

-se técnicas PIXE (Particle Induced X ray Emission) e a

radiografia. São inúmeros os exemplos que podemos

colher na literatura.

O Laboratório de Mineralogia e Petrologia do Instituto

Superior Técnico (LAMPIST), tem desenvolvido projec-

tos de investigação no âmbito da aplicação das NDT/TND

(Non-destructive techniques – técnicas não destruti-

vas) ao património cultural construído. São vários os

estudos realizados ou em curso (Torre de Belém,

Mosteiro dos Jerónimos, Basílica da Estrela, Mosteiro

da Batalha, Sé de Lisboa, Igreja de Santa Cruz e 

Sé Velha de Coimbra, etc.).

Sucede que o LAMPIST esteve envolvido com o suporte

financeiro do IPPAR e a colaboração do Instituto de

História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, no

estudo não só das patologias da Sé de Lisboa como

do seu mapeamento e preparação de recomendações

para futuras intervenções de conservação e restauro.

Apresentam-se, neste trabalho, alguns casos de apli-

cação das TND, bem como de análises minero-petro-

gráficas e físico-químicas empregues no mencionado

estudo. Começaremos por referir exemplos de utiliza-

ção de técnicas instrumentais de análise quase não 

destrutivas, pois trabalha-se sobre alguns miligramas

a grama de material destacado do objecto em estudo

e, em seguida, dedicar-nos-emos à exploração de algu-

mas técnicas não destrutivas (TND).

2. A Sé de Lisboa. Breves considerações 

histórico-arquitectónicas

A Sé de Lisboa, Igreja de Santa Maria, é um dos mais

antigos monumentos arquitectónicos medievais da cidade

de Lisboa. A sua construção iniciou-se imediatamente

a seguir à conquista da cidade aos muçulmanos, em

1147, sob o patrocínio de D. Afonso Henriques.

A sua traça românica apresenta-se muito adulterada,

devido às sucessivas campanhas de construção e res-

tauro realizadas ao longo dos séculos e que se deve-

ram a circunstâncias várias, como os terramotos que

assolaram Lisboa nos séculos XIII, XIV, XV e XVIII, as

sucessivas campanhas de obras reflectindo a imagem

das diversas mentalidades que as produziam e, sobre-

tudo, os trabalhos de restauro revivalistas sofridos no

século XX. Torna-se, assim, possível observar, neste

monumento, elementos em estilo românico, gótico,

renascentista, maneirista, barroco, pombalino, sem

esquecer revivalismos mais recentes. 

Foi classificado como Monumento Nacional pelos

Decretos de 10 de Janeiro de 1907 e de 16 de Junho

de 1910. É Zona Especial de Protecção desde 11 de

Setembro de 1961 (D. G., 2.ª série, n.º 213).

A inserção/supressão de elementos decorativos e/ou

arquitectónicos, deixou a sua “marca” impressa nos

diferentes materiais pétreos que aí se podem ainda

hoje encontrar.

É um edifício emblemático, não só pelos valores his-

tóricos a si associados, como também pela variedade

de materiais pétreos empregues e pelas formas de

decaimento que apresenta.

3. As principais patologias das rochas 

da Sé de Lisboa

Trata-se de um monumento onde se podem observar

quase todos os fenómenos de decaimento que fazem
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parte dos léxicos habitualmente empregues para a iden-

tificação das diferentes formas de degradação. 

A presença de desenvolvidas concreções negras, prin-

cipalmente ao longo dos vários “panos” do alçado norte

do monumento, é algo que se deve realçar (Fig. 2). 

Uma zona da Sé na dependência imediata da Rua do

Limoeiro funciona como autêntico “canal” com imenso

tráfego automóvel com uma subida acentuada a seguir

a uma curva apertada. Deste modo, há uma forte acção

dos poluentes atmosféricos que actuam sobre inúme-

ras superfícies do monumento não sujeitas a lavagem

contínua por águas de escorrência. Ainda nesta mesma

fachada norte desenvolvem-se impressionantes casos

de alveolização (Fig. 3), com arenização e esboroa-

mento do calcário miocénico. Do mesmo modo, neste

mesmo paramento há zonas de lavagem intensa com

deposição de finas películas alvas, calcíticas.

Na fachada, a galilé é sede de intensa deposição a

seco que promove sujidades generalizadamente 

distribuídas. De acordo com o tipo de rochas e a sua

orientação, assim o desenvolvimento de patologias

peculiares.

São comuns as eflorescências, inclusivamente dando

origem a depósitos estalactíticos. Todavia, é nas

abóbadas do claustro que se observam inúmeros e

generalizados casos de eflorescências, bem como o

esboroamento de nervuras e dos fechos das abóbadas.

Em algumas das abóbadas do claustro, principalmente

nas situadas no braço nascente e próximo da ala sul,

são nítidos os efeitos de recozimento dos blocos dos

calcários miocénicos que ganham o tom da cor de

tijolo (Fig. 4). 

4. Técnicas quase não destrutivas

Uma vez identificadas as formas de decaimento pre-

sentes nos diferentes espaços que constituem este

monumento e feito o seu mapeamento (Fig. 5), é neces-

sário investigar a natureza dos produtos de alteração
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2. Crostas negras e/ou ma
de sujidade na fachada N
de Lisboa
L. Aires-Barros

3. Porta de acesso ao Cam
do Patriarca. Observam-se
intensos fenómenos de 
alveolização bem como 
o desenvolvimento 
de crostas negras
L. Aires-Barros

4. Fenómenos de desinteg
granular associados a alte
cromática e a incrustaçõe
na abóbada fronteira 
à Capela de São Gervásio
L. Aires-Barros



Quadro 1 – Análise mineralógica semiquantitativa dos produtos de alteração coligidos nas Torres Sineiras 
no andar em que se encontram os sinos

Patologias

Minerais/ Crostas negras/ Crostas Eflorescências Estalactites Mancha

/Grupos /acastanhadas brancas salinas cinzentas / brancas verde

aniónicos Torre Norte Torre Sul Torre Sul Torre Norte Torre Sul Torre Sul Torre Sul

Calcite ++ ++ ++ + + ++ ++ +

Dolomite + +

Gesso ++ ++ ++ ++ + + + ❍

Thenardite ++

Singenite ❍ ❍ + +

Aptitalite ❍ + +

Quartzo v ❍ v ❍ +

Atacamite
ou CuCl2.3H2O v

Sulfatos * ❍ ❍ ❍ + ❍

Silicatos* v ❍ v v ❍

Nitratos* ❍ ❍ v ❍ ❍

Oxalatos de Ca* ❍ ❍ ❍ ❍ ❍

* Só identificados por FTIR.
++ Muito abundante;  + Abundante; ❍ Presente;  v Vestigial.

gerados. Para tal são colhidas quantidades diminutas

(da ordem do mg ou g) de material e aplicadas dife-

rentes técnicas de análise instrumental.

A informação mineroquímica dos produtos de altera-

ção ocorrentes é de extrema importância e deverá fazer

parte de qualquer intervenção, na medida em que

condiciona extraordinariamente as técnicas de conser-

vação ou restauro a utilizar.

Apresenta-se assim neste trabalho o estudo minero-

-químico de produtos de alteração formados ao nível

dos paramentos interiores das Torres Sineiras no andar

em que se encontram os sinos (Quadro 1). 

A caracterização mineralógica e química elementar dos

produtos de alteração foi efectuada no LAMPIST, utili-

zando as técnicas de espectroscopia de absorção de

raios infravermelhos com transformada de Fourier (FTIR),

de difracção e espectrometria de fluorescência de raios X

com sistema dispersivo em comprimentos de onda 

(DRX e EFRX-DCO).

Para a caracterização morfológica das concreções esta-

lactíticas que se desenvolvem na Torre Sul ao nível dos

sinos foram utilizadas a microscopia óptica de luz

transmitida e a microscopia electrónica de varrimento,

com imagens de electrões secundários (MEV-ES). Para

a caracterização química elementar foi utilizada a
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Alveolização
e erosão diferencial

Pátina de sujidade

Desintegração
granular

Colonização
biológica

Lascagem
e/ou esfoliação

Colonização bioló-
gica e alveolização

Crostas negras

Crostas negras
e alveolização

Rocha sã ou com
fenómenos de 
descaimento ligeiros

5. Mapeamento das diversas
patologias existentes ao nível
da fachada principal da Sé de
Lisboa (efectuado com base no
levantamento fotogramétrico
fornecido pelo IPPAR).



micro-análise por raios X com sistema dispersivo em

energias (SDE).

Refere-se ainda o estudo do material cromaticamente

alterado e que foi estudado, utilizando para além das

técnicas acima referidas a espectroscopia Mössbauer.

Como veremos no capítulo seguinte, aquando do estudo

das variações cromáticas observadas em blocos das

abóbadas do claustro da Sé, usámos a espectroscopia

Mössbauer. Esta técnica dá informações sobre o grau

de oxidação do ferro, o que pode ter aplicações inte-

ressantes quanto ao tipo de cozedura de cerâmicas

históricas e pré-históricas (se em atmosfera oxidante

ou redutora). Igualmente se tem aplicado no estudo

de pigmentos naturais de cores diversas. No caso 

descrito na Sé de Lisboa aplicou-se esta técnica às

amostras de rocha das abóbadas do claustro croma-

ticamente alteradas.

Apresentam-se na Fig. 6 e Fig. 7 dois dos espectros

obtidos assim como as curvas de Lorentz ajustadas 

aos dados obtidos. Os espectros apresentados corres-

pondem à amostra que apresentava a suposta tonali-

dade “natural” (amostra de controlo) do material pétreo

aplicado nesta área da Sé e à amostra que apresen-

tava a tonalidade mais vermelha-acastanhada, res-

pectivamente. Verificam-se, tal como seria expectável,

baixos valores de ressonância, o que se deve aos

baixos teores em ferro destes materiais.

Convém igualmente salientar que, dado tratar-se de

amostras com baixa percentagem de ferro, o tempo

para a aquisição de espectros Mössbauer é extrema-

mente longo. Na presente situação foram necessários

aproximadamente sete dias para a obtenção de cada

espectro.

5. Técnicas não destrutivas

5.1. Espectrocolorimetria

Para além da ocorrência de produtos mineralógicos e

químicos resultantes de transformações mais ou menos

acentuadas das rochas da Sé de Lisboa e que impli-

caram, para a sua diagnose, o uso de técnicas que

necessitam de diminutas quantidades de material, são

de referir as modificações cromáticas de grande número

de blocos das abóbadas do claustro da Sé.

A cor de um corpo é consequência da absorção de

determinados comprimentos de onda da luz por parte

da substância que compõe o corpo. O observador vê,

por reflexão, as radiações que não foram absorvidas.

O que é possível ver depende, pois, do tipo de radia-

ção incidente, da substância em causa e do próprio

observador.

É uma das propriedades ópticas tecnicamente per-

ceptível e mensurável funcionando como um índice de

qualidade de muitos materiais, incluindo as rochas.

A alteração cromática das rochas, alteração que se

manifesta pela modificação de um ou mais parâme-

tros que definem a sua cor, é um fenómeno que poderá

apresentar não só extensão variável como também

morfologias e causas distintas. Poderá resultar de:

• Fenómenos naturais, como por exemplo o amare-

lecimento que se observa em certas variedades de

granito quando ligeiramente meteorizados, o embran-

quecimento das rochas quando expostas à acção directa

da radiação solar ou das águas pluviais, a formação

de pátinas biogénicas, entre outros;
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6. Espectro Mössbauer e 
de Lorentz ajustadas para
das amostras de controlo

7. Espectro Mössbauer e 
de Lorentz ajustadas para
amostra cromaticamente 
alterada e que apresenta 
tonalidade vermelha acasta



• Fenómenos de origem antropogénica, como por

exemplo a alteração decorrente da aplicação de pro-

dutos de consolidação ou protecção, durante as inter-

venções de conservação; a deposição de partículas de

sujidade na sua superfície ou mesmo da formação de

espessas crostas negras; a modificação devida à migra-

ção para o interior da pedra de substâncias coloridas

provenientes de materiais adjacentes tais como os 

óxidos de ferro; a alteração cromática decorrente da

exposição a elevados gradientes térmicos como os 

ocorrentes durante os incêndios, entre outros.

Como se sabe, a Sé de Lisboa sofreu particularmente

com o terramoto de 1755, bem como com o incên-

dio que se lhe seguiu. Em especial ao nível da canta-

ria das abóbadas da galeria central do piso inferior do

claustro, os fenómenos de alteração cromática são não

só intensos como variados.

Fez-se pois a avaliação quantitativa da alteração cro-

mática de alguns destes blocos utilizando um espectro-

colorímetro (Minolta, Modelo CM-508i).

Nas medições efectuadas in situ procurou-se utilizar

superfícies mais ou menos regulares, uniformes em

termos colorimétricos e que não apresentassem outras

formas de decaimento, para além de alteração cro-

mática e dos fenómenos de desintegração granular

que surgem quase sempre associados. Obviamente que

as medições efectuadas se encontram afectadas pela

actuação da intempérie, pelo envelhecimento natural

da pedra e pela possível existência, no passado, de

intervenções de carácter conservativo.

Na Fig. 8 apresenta-se a vista geral de uma das abó-

badas estudadas e assinalam-se os blocos de cantaria

onde esta técnica não destrutiva foi aplicada. As medi-

ções colorimétricas efectuadas nos blocos de cantaria

da abóbada fronteira à Capela de Santo Aleixo funcio-

naram como valores de referência do material pétreo

não alterado cromaticamente.

Para a quantificação da cor foram adoptadas neste 

trabalho as coordenadas cromáticas no sistema colo-

rimétrico de referência CIE 1931, no espaço cromático

uniforme CIE 1976 (CIELAB). O parâmetro L* indica a

localização da cor no eixo claro-escuro (preto L*=0 e

o branco puro L*=100) que é perpendicular ao plano

formado pelos eixos vermelho-verde (valores de a*) e

azul-amarelo (valores de b*).

No Quadro 2 apresenta-se a análise estatística dos

dados colorimétricos, quer para os blocos de cantaria

com a cor dita “natural” (aparentemente não afecta-

dos por alteração cromática), quer para aqueles que

sofreram alteração cromática. Apresenta-se igualmente

a diferença de cor entre ambas as situações.
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8. Vista geral da abóbada 
fronteira à Capela 
de São Gervásio, 
com indicação (*)
dos blocos de cantaria onde
foram efectuadas as medições
espectrocolorimétricas
L. Aires-Barros

Quadro 2 – Valores característicos do espaço colorimétrico 

e diferença de cor DE para os materiais pétreos do claustro

Espaço colorimétrico CIELAB

Material pétreo L* a* b*

Sem Média 60.14 4.55 29.03

alteração Desvio padrão 8.75 0.83 3.86

cromática Mínimo 45.63 3.55 22.05

Máximo 69.69 6.65 35.12

Com Média 47.62 13.67 24.53

alteração Desvio padrão 9.33 6.01 10.23

cromática Mínimo 24.75 3.00 9.74

Máximo 62.09 48.33 94.32

Diferença de cor (∆E)

Média 19.78

Desvio padrão 9.76

Mínimo 4.17

Máximo 66.46



Da observação do Quadro 2 verifica-se que a altera-

ção cromática promove a diminuição da luminosidade

e do componente cromático azul-amarelo. O compo-

nente que é mais afectado neste processo é o verde-

-vermelho, que aumenta cerca de três vezes relativa-

mente ao obtido para a rocha que mantém a suposta

cor original. As medições efectuadas permitem veri-

ficar, tal como revelado por inspecção visual, que a

diferença de cor entre ambas as situações (∆E) é signi-

ficativa, sendo o seu valor médio próximo de 20. São

estas modificações que se traduzem pela aparência

alaranjada e escurecida dos blocos de cantaria cro-

maticamente alterados.

Com o objectivo de encontrar a explicação para o fenó-

meno de alteração cromática descrito, realizaram-se

estudos de laboratório (DIONÍSIO, 2002). Sem entrar nos

pormenores desta experimentação, concluiu-se que

para que ocorram as alterações nos materiais pétreos

carbonatados como as rochas da Sé de Lisboa é somente

necessária a actuação sobre elas do agente tempera-

tura. Com efeito, para que, à vista desarmada, se façam

notar essas alterações colorimétricas, não é necessá-

rio que a rocha tenha estado sujeita a temperaturas

muito elevadas. Valores ligeiramente superiores a 150ºC

são suficientes.

Parece assim provada a hipótese de a alteração cro-

mática observada nas abóbadas da ala sul do claustro

deste monumento se dever ao aquecimento a que os

materiais pétreos terão estado sujeitos no decurso do

incêndio que decorreu neste espaço após o grande

terramoto de 1755.

5.2. Métodos ultra-sónicos

A galeria inferior do claustro da Sé é constituída por

dezassete abóbadas, notando-se um aumento do seu

estado de degradação à medida que se caminha de

Norte para Sul. Para melhor quantificação do estado

de degradação destas abóbadas foi utilizada a técnica

de medida da propagação do som através das rochas.

É um método através do qual há a possibilidade não

só de caracterizar as rochas como também o seu estado

de alteração. Apresenta como principais vantagens o

facto de ser não destrutivo (como tal há a possibili-

dade de voltar a efectuar nova medição nas mesmas con-

dições se necessário) e fácil de aplicar e automatizar.

O objectivo deste método é “descobrir” o que se 

encontra no interior da rocha com base em medições

efectuadas na sua superfície. Permite desta forma 

determinar:

• a espessura e a posição de camadas de alteração;

• as propriedades físicas dos diferentes materiais 

presentes;

• a localização de cavidades, fracturas ou outros ele-

mentos de descontinuidade;

• a eficácia de tratamentos efectuados durante os 

trabalhos de conservação e restauro.

Esta técnica é baseada na utilização de impulsos ultra-

-sónicos produzidos por instrumentos de precisão, 

aplicando uma variação rápida do potencial a um emis-

sor piezoeléctrico que emite vibrações de diferentes

frequências.

Os impulsos ultra-sónicos são transmitidos no interior

da rocha para um receptor e depois transformados

novamente em impulsos eléctricos. Uma unidade regista

o tempo utilizado no percurso dos impulsos ultra-

-sónicos entre o emissor e o receptor. A partir destes

tempos e da distância entre o emissor e o receptor

pode determinar-se a velocidade ultra-sónica. Esta velo-

cidade depende das propriedades elásticas da rocha

a estudar. 

A interpretação dos resultados dos tempos de propa-

gação das ondas elásticas baseia-se então na análise

das variações que as ondas ultra-sónicas experimen-

tam durante o seu trânsito no interior do meio inves-

tigado. Trata-se de uma tarefa algo difícil no caso das

rochas visto estas serem materiais não homogéneos,

polifásicos, com descontinuidades internas e anisotro-

pias a diferentes escalas de observação.

A velocidade de propagação de ultra-sons dá infor-

mação sobre as características mecânicas do material

pétreo e, pelo seu carácter não destrutivo, é parti-

cularmente útil para ser utilizado in situ. Utilizou-se

um equipamento portátil (Steinkamp) e mediu-se a

velocidade de propagação das ondas longitudinais.

Este parâmetro pode ser medido por “transparência”,

quando a amostra pode ser acessível em duas faces

opostas, ou por “refracção” quando apenas uma das

faces é acessível. A medição por “refracção” foi a

forma utilizada no presente caso dada a inexistência de

situações adequadas à utilização de outras técnicas.
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Para exemplificar a utilização desta técnica foi esco-

lhida a décima quarta abóbada, contada a partir da

entrada do claustro, vindo da igreja. A escolha deveu-

-se sobretudo ao facto de nela se encontrarem rochas

com colorações variadas (desde o amarelo ao laranja

forte) e diferentes patologias. Na Fig. 9 encontra-se

representado para todos os blocos estudados o

correspondente valor do parâmetro velocidade de 

propagação dos ultra-sons. 

Por forma a interpretar os valores medidos no monu-

mento, tornou-se necessário obter valores de referên-

cia correspondentes a este tipo litológico, mas no

estado são. Deste modo, realizou-se em laboratório o

mesmo tipo de medições, com o mesmo equipamento,

sobre blocos de material pétreo semelhante ao apli-

cado nas abóbadas da galeria central do claustro.

Verificou-se desse estudo comparativo que apenas uma

pequena percentagem de blocos (sensivelmente 11%)

apresenta valores superiores a 2000 m/s, ou seja,

somente um número reduzido de blocos das abóba-

das se pode considerar como sendo constituídos por

rocha relativamente sã, já que as velocidades serão

tanto maiores quanto mais sã e coesa estiver a rocha.

Na maior parte das situações os valores são sensivel-

mente metade dos obtidos em rocha sã do mesmo

tipo litológico. 

A aplicação deste método possibilita chamar a aten-

ção para o adiantado estado de degradação em que

se encontram as rochas que constituem a abóbada,

obtendo-se na maior parte das situações valores infe-

riores a 50% daqueles que se alcançariam caso a rocha

não se encontrasse alterada.

5.3. Endoscopia

A aplicação da endoscopia em alguns locais do piso

inferior do claustro da Sé de Lisboa foi outro caso de

uso de uma técnica NDT. Procurou-se com a utilização

desta técnica averiguar:

1. A existência de material de enchimento por detrás

dos blocos de cantaria, funcionando estes como um

capeamento;

2. A existência em profundidade de argamassas de

enchimento nas juntas de blocos;

3. A real espessura dos blocos de cantaria;

4. A eventual existência de elementos metálicos fun-

cionais como gatos, grampos, etc.;

5. As reais condições de coesão ao suporte pétreo das

argamassas de juntas.

Para o estudo das abóbadas do piso inferior do claus-

tro foi utilizado um endoscópio de fibra óptica de cabo

flexível (Olympus, Modelo 4D5-15), que permite o

acesso a objectos nos quais existam orifícios com um

diâmetro mínimo de 4.1 mm e permite um alcance

máximo de 1.5 m. A este equipamento foi acoplada

uma máquina fotográfica (Olympus, Modelo SC35)

para registo da inspecção efectuada.

A análise endoscópica foi efectuada em sete abóba-

das das alas Sul, Sudeste e Este da galeria central do

piso inferior do claustro.

A razão pela qual apenas sete das dezanove abó-

badas que constituem o espaço claustral foram ins-

peccionadas, deveu-se ao facto de serem estas as que

possuíam juntas abertas ou orifícios com dimensão

suficiente para a introdução do equipamento. Nas res-

tantes abóbadas, as juntas abertas são praticamente

inexistentes ou encontram-se, ainda que superficial-

mente, recobertas por argamassas (na sua maioria

tendo cimento como ligante).

A inspecção das áreas referidas permitiu verificar que

a profundidade alcançada pelo endoscópio, ao longo

das juntas de blocos, atingiu no máximo sete a oito
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centímetros. Profundidades ligeiramente superiores (na

ordem dos dez centímetros) foram alcançadas na parte

sul do claustro. Para além desta profundidade observa-

-se o preenchimento das juntas por material de enchi-

mento. Este material, que nem sempre apresenta boa

adesão ao substrato pétreo, é composto por um ligante

de cor esbranquiçada (possivelmente cal) e por peque-

nos pedaços de rocha (de tonalidades amareladas) 

e/ou fragmentos de tijolo, mantendo a sua composi-

ção nas várias áreas estudadas.

Em nenhum dos pontos inspeccionados houve a pos-

sibilidade de penetrar para além do bloco de cantaria,

pelo que não foi possível efectuar o reconhecimento do

material de enchimento das abóbadas assim como ava-

liar a real espessura do capeamento de material pétreo.

Relativamente às nervuras, e de modo particular na

área central de fecho das mesmas (e sobretudo as exis-

tentes na ala Sul), estas apresentam-se parcialmente

“descoladas” dos blocos pétreos que constituem o

revestimento exterior das abóbadas, ou seja, é pratica-

mente inexistente qualquer elemento de ligação. Este

facto traduziu-se pela possibilidade de o endoscópio

atravessar por completo a nervura na direcção per-

pendicular ao seu maior desenvolvimento.

Convém igualmente referir que algumas juntas de blo-

cos da abóbada fronteira à Capela de Nossa Senhora

da Piedade da Terra Solta apresentavam sinais de colo-

nização biológica, sob a forma de líquenes e/ou mus-

gos esverdeados. Tal ocorrência indicia a existência de

fenómenos de infiltração de águas pluviais a partir do

piso superior do claustro, conduzindo à acumulação

de humidade nestas áreas. Trata-se de um fenómeno

que poderá ter consequências gravosas na medida

em que a existência de uma fonte desta natureza

possibilitará a lixiviação do ligante que constitui a 

argamassa nestas juntas, deixando a mesma de ser

funcional.

6. Considerações finais

Ainda que de maneira muito sucinta, como o caso de

estudo apresentado, procurou-se salientar que, actual-

mente, qualquer projecto que prepare intervenção rele-

vante no património cultural construído ou ainda que

procure acompanhar as operações de conservação ou

de restauro, tal como vêm explicitamente definidas na

Carta de Cracóvia de 2000, exige o uso de técnicas

de diagnose minero-físico-químicas de vária índole.

Com o caso da Sé de Lisboa foram explicitamente 

referidos vários tipos de uso daquelas técnicas e pro-

curou-se salientar a necessidade de bem saber apro-

veitar tais análises por correcta interpretação dos

resultados.

Não é dispiciendo este facto. Com efeito, por vezes,

verifica-se que os projectos de conservação ou de res-

tauro incluem pesados anexos onde figuram inúmeras

análises. Todavia, funcionam como um “peso morto”

já que no corpo do projecto os resultados mal são refe-

ridos ou são mesmo ignorados.

Urge que se saiba pedir a colaboração de laboratórios

de análises mínero-físico-químicas, urge que se saiba

porquê as análises pedidas, urge que se saiba explo-

rar os resultados obtidos. Isto supõe a abordagem 

holística dos problemas da conservação e restauro dos

monumentos onde haja diálogo profícuo dos conser-

vadores-restauradores com os historiadores da arte,

com os engenheiros e arquitectos e com os vários 

técnicos e investigadores das Ciências dos Materiais

(pedra, cerâmica, vidro, madeira, etc.).
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1. Introdução

A humidade ascensional, em paredes de construções

antigas, manifesta-se quando as paredes estão em con-

tacto com água ou com solo húmido, sempre que os

materiais constituintes apresentam elevada capilari-

dade e quando não existe um corte hídrico.

A alimentação de água pode ter duas origens: as águas

freáticas e/ou as águas superficiais (Fig. 2).

A ascensão capilar progride até que se verifique o equi-

líbrio entre a evaporação e a capilaridade. Sempre que

se reduzem as condições de evaporação com a colo-

cação de um material impermeável, como por exem-

plo azulejo, a altura da ascensão capilar aumenta até

se atingir um novo equilíbrio a uma cota mais elevada

(Fig. 3). A altura de progressão da humidade ascensio-

nal depende das condições climáticas das ambiências

(temperatura e humidade relativa), da insolação, da

espessura da parede, da porosidade dos materiais 

e da presença de sais. Na prática, as humidades 

ascensionais atingem a cota mais elevada no Inverno,

quando a humidade relativa do ar está mais próxima

da saturação.

A secagem dos materiais depende da concentração de

vapor/água na ambiência e na superfície dos materiais,

podendo ser calculada pela expressão seguinte:

g = β (Cs´ – Ca´)   (1)

em que,

g – densidade de fluxo                   [kg/(m2.s)]

β – coeficiente de transferência 

superficial de humidade                               [m/s]

Cs´ – concentração de vapor de água à superfície     [kg/m3]

Ca´ – concentração de vapor de água no ar           [kg/m3]
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Nas construções históricas não há grande diferença

entre a temperatura do ar interior e a temperatura da

superfície interior das paredes, pelo que quando a

humidade relativa é elevada a diferença de concen-

tração Cs´-Ca´ tende para zero, bem como o fluxo de

secagem.

Por sua vez, a insolação provoca a elevação da tem-

peratura da face exterior da parede, que por termo-

migração conduz a humidade para o interior, condi-

cionando o comportamento de fachadas com diferentes

orientações.

2. Técnicas de tratamento

2.1. Generalidades

O tratamento de paredes com problemas de humidade

ascensional poderá passar pela utilização das seguin-

tes tecnologias:

• ventilação da base das paredes;

• execução de corte hídrico;

• criação de um potencial oposto ao potencial

capilar;

• aplicação de drenos atmosféricos/tubos de areja-

mento;

• ocultação de anomalias.

2.2. Ventilação da base das paredes

Visando eliminar o contacto da água líquida com os

elementos de construção podem executar-se canais

periféricos ventilados (Fig. 4). Esta técnica deve ser

preferencialmente utilizada quando a cota da fundação

da parede for superior à do nível freático.

As valas deverão possuir inferiormente uma caleira de

drenagem das águas infiltradas e superiormente serem

cobertas mas ventiladas. A sua grande vantagem é

possibilitarem a secagem da parede. Na concepção

destes sistemas deve satisfazer-se aos seguintes 

princípios:

• remoção do revestimento exterior da parede, para

facilitar a evaporação;

• colocação de grelhas nas valas para que seja asse-

gurada a ventilação, de preferência protegida da entrada

de águas pluviais;

• definição cuidadosa do percurso das valas de forma

a conseguir a ventilação pelo efeito de chaminé ou

pela acção do vento.

A profundidade das valas deve ser compatibilizada com

as exigências de estabilidade estrutural. No interior da

parede pode conceber-se um sistema de ventilação

constituído por manilhas de betão associadas a um

dispositivo de ventilação mecânica higro-regulável.

2.3. Execução de corte hídrico

Recorremos a este tipo de solução quando estamos

em presença de água cuja fonte de alimentação é o

nível freático. Pretende-se com estes métodos estabe-

lecer um corte hídrico na base das paredes, impedindo

a ascensão da água. Na prática, podemos optar pela

redução da secção absorvente, pela introdução de 

barreiras estanques ou pela introdução de produtos

hidrófugos ou tapa-poros.

2.3.1. Redução da secção absorvente

Esta técnica consiste em reduzir a secção absorvente

substituindo parte do material por um espaço de ar.
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A água absorvida poderá evaporar-se mais facilmente

através das aberturas criadas (Fig. 5).

Embora seja uma ideia interessante é, obviamente,

uma técnica pouco usada por questões arquitectó-

nicas e estruturais e apenas aplicável em certos 

edifícios.

2.3.2. Introdução de barreiras estanques

Esta tecnologia pressupõe a substituição de parte da

alvenaria por material estanque, em toda a espessura

da parede. Podem utilizar-se membranas betuminosas

ou placas de chumbo, como camadas impermeáveis.

Um aspecto a ter em consideração é o preenchimento

do espaço eventualmente livre após a aplicação 

do material impermeável, de forma a garantir a não

existência de assentamentos posteriores. A abertura

contínua da parede, quando há acesso pelas duas faces,

pode ser executada com um fio helicoidal, o que 

facilita o trabalho no caso de paredes de grande 

espessura. Este método tem como inconveniente as

vibrações.

O método de Schöner Turn consiste na introdução de

chapas de aço inoxidável onduladas, nas paredes

afectadas. Esta introdução é executada com a ajuda

de martelos pneumáticos. Como se pode imaginar, a

aplicação desta tecnologia está restringida a alvena-

rias executadas com elementos regulares, com juntas 

contínuas e bem definidas. Tem como limitação as

vibrações produzidas pelo martelo.

Massari desenvolveu um método que consiste na exe-

cução de carotagens sucessivas em troços de aproxi-

madamente 45 cm a 50 cm de comprimento. Executa-

-se uma primeira série de furos circulares tangentes

uns aos outros. Seguidamente faz-se uma segunda

série de furos com centros nos pontos de tangência

dos anteriores. Após a limpeza do espaço assim obtido,

procede-se ao seu enchimento com argamassa de ligan-

tes sintéticos. Uma vez endurecida a argamassa avança-

-se para o troço seguinte (Fig. 6).

2.3.3. Introdução de produtos hidrófugos 

ou tapa-poros – barreira química

Como vimos anteriormente, qualquer das barreiras 

físicas tem limitações de aplicação. Por outro lado, o

aparecimento de novos materiais sintéticos conduziu

à execução de barreiras químicas, conseguidas à custa

da introdução de produtos que irão criar uma barreira

estanque que impedirá a progressão da água.

Estas barreiras devem localizar-se o mais próximo pos-

sível do nível do terreno (cerca de 15 cm acima deste).

Executam-se furos que deverão ter um afastamento

de 10 cm a 20 cm e com uma profundidade total de

dois terços da espessura da parede. Se a parede for

muito espessa e houver acesso a ambas as faces devem

realizar-se dois furos, um em cada face, desencontra-

dos, cada um deles com a profundidade de um terço

da espessura da parede (Fig. 7).

Seguindo estas regras, na maior parte das situações

obtém-se uma boa distribuição do produto de trata-

mento em toda a espessura da parede, o que é fun-

damental para o sucesso do tratamento.

Após a execução dos furos procede-se à introdução

dos produtos de tratamento por difusão ou injecção:

• Difusão: os furos poderão ser horizontais ou incli-

nados no sentido da base da parede, nos quais são

introduzidas garrafas contendo o produto (Fig. 8).
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• Injecção: o produto é introduzido na parede com a

ajuda de um equipamento de pressão. A pressão uti-

lizada é variável, em função da estrutura porosa dos

materiais e não deve ultrapassar certos valores de forma

a evitar a rotura dos materiais constituintes da parede.

A injecção tem a vantagem de facilitar a expulsão da

água contida nos poros e a penetração do produto.

Os produtos correntemente utilizados encontram-se

listados no Quadro 1.

Existe um vasto conjunto de produtos aplicáveis por

injecção ou difusão. No entanto, para que uma bar-

reira química cumpra totalmente os objectivos para

que foi concebida, deve ter-se em atenção o seguinte:

• a eficácia de qualquer produto depende de uma boa

penetração do mesmo e da continuidade da barreira.

Na prática, é muito difícil verificar esta continuidade;

• a composição da parede condiciona o produto a 

aplicar e o modo de aplicação, pelo que devem ser

realizados ensaios de forma a validar os resultados.

2.4. Sistemas electro-osmóticos

Os sistemas electro-osmóticos criam um potencial 

eléctrico contrário ao potencial capilar. Utilizam-se 

técnicas activas, semipassivas e passivas, qualquer delas

com eficácia reduzida.

2.5. Drenos atmosféricos/tubos de arejamento

Knappen propõe a introdução de tubos (Fig. 9) com

o objectivo de ventilar e cortar o potencial capilar. Por

ser muito económico, este sistema foi muito utilizado,

mas com pouco sucesso.

2.6. Ocultação das anomalias

Quando não temos condições objectivas de eliminar

as causas que estão na origem da humidade ascen-

sional, pode optar-se pela ocultação das anomalias,

executando uma parede no interior.

A nova forra deve estar afastada de 5 cm a 10 cm da

parede inicial, sem qualquer ponto de contacto. A sua

base deve ser impermeabilizada com argamassas com

polímeros.

O espaço de ar deve ser preferencialmente ventilado

para o exterior (Fig. 10). Essa ventilação deve ser con-
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Quadro 1 – Produtos hidrófugos ou tapa-poros

Produtos Tipo Técnica de introdução

Hidrófugo Tapa-poros Injecção Difusão

Silicatos alcalinos x x x 

Fluosilicatos x x x

Siliconatos x x x

Siloxanos x x

Silicones polímeros x x

Acrilamidas x x

Organometálicos x x

Epóxidas
e/ou poliuretanos x x

Emulsão betuminosa x x

8. Introdução de produtos de tratamento por difusão/gravidade 
M. Isabel Torres/Pedro Gonçalves

9. Tubos de Knappen

10. Ocultação das anoma



seguida através da localização de um conjunto de 

orifícios a um nível inferior e superior, permitindo a

circulação do ar.

Os inconvenientes desta técnica, além da redução de

área, são a alteração do aspecto e a necessidade de

compatibilização com o contorno.

2.7. Análise comparativa dos diversos métodos 

de tratamento

No Quadro 2 mostra-se uma análise comparativa das

diversas tecnologias de tratamento das humidades

ascensionais em paredes.

3. Modelação da humidade ascensional 

em paredes

O programa de computador WUFI-2D, desenvolvido

no Fraunhofer Institute Building Physics, permite ana-

lisar a transferência de calor e humidade em paredes

em regime bidimensional. A simulação exige o conhe-

cimento das propriedades dos materiais: densidade,

porosidade, calor específico, condutibilidade térmica,

factor de resistência à difusão de vapor e difusividade

líquida. Necessita também do fornecimento dos dados

climáticos do exterior e do interior do edifício.

A título de exemplo, apresentamos na Fig. 12 os resul-

tados das simulações efectuadas para algumas confi-

gurações de parede definidas na Fig. 11.

Pode concluir-se que a colocação de camadas pouco

permeáveis ao vapor faz aumentar a cota atingida pela

humidade ascensional (Configuração D). 

4. Proposta de tratamento da humidade

ascensional da Igreja de Vilar de Frades

4.1. Descrição sumária do edifício

A Igreja de Vilar de Frades, também designada Igreja

do Mosteiro de São Salvador, fica situada em Areias

de Vilar, no concelho de Barcelos. Este templo está

classificado como Monumento Nacional.

O edifício original, que terá sido fundado em 566 pelo

Bispo São Martinho de Dume, foi totalmente destruído

durante as invasões muçulmanas. A igreja foi posterior-

mente reconstruída no século XI. A partir do século XVI
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Quadro 2 – Análise comparativa dos diversos métodos de tratamento

Limitações

Objecto de investigação

Pouco usado por questões estruturais e arquitectónicas.

Altera profundamente o aspecto das fachadas

Produz vibrações. Em certas alvenarias podem 

gerar-se problemas de estabilidade. Só aplicável 

em alvenarias resistentes com juntas regulares. 

Altera significativamente o aspecto das fachadas

Os de maior eficácia são os hidrófugos injectáveis,

desde que a barreira seja contínua em toda 

a espessura da parede. Altera ligeiramente o aspecto

das fachadas.

Eficácia muito reduzida

Pouca eficácia. Altera significativamente o aspecto 

das fachadas

Não constitui propriamente um tratamento. Diminui as

áreas úteis. Se não for possível ventilar o espaço de ar,

pode não ter os resultados esperados. 

Altera completamente o aspecto interior das paredes

Ventilação da base 

das paredes

Corte hídrico

Electro-osmose

Drenos

atmosféricos

Ocultação

das anomalias

Canal exterior

Tubagem interior

ventilada

Redução da secção

absorvente

Barreiras

estanques

Produtos

hidrófugos

ou tapa-poros

Passiva

Semipassiva

Activa

Tubos

de arejamento

Execução

de parede interior

Eficácia

Média

Má

Boa

Muito boa

Média

Má

Má

Média

Método



sucederam-se diversas intervenções de ampliação e de

remodelação que alteraram significativamente o tem-

plo e a área envolvente.

O interior da igreja apresenta uma planta cruciforme.

A nave central é coberta por uma complexa abóbada

nervurada. Lateralmente à nave existem diversas cape-

las abobadadas e a Nascente situa-se a capela-mor.

A igreja é confinada a Sul pelo claustro e pelo Mosteiro.

Na fachada principal subsiste ainda o portal românico

primitivo que foi transferido para a torre Sul durante

o século XVIII (Fig. 1).

As paredes exteriores do alçado Norte da igreja e da

envolvente da capela-mor são reforçadas por contra-

fortes (Fig. 13).

4.2. Caracterização dos elementos construtivos 

em análise

As paredes exteriores e os contrafortes são em alve-

naria de granito. Existe uma diferença de cerca de um

metro entre a cota do terreno que confina as paredes

do alçado Norte e da capela-mor e a cota do pavi-

mento interior, pelo que estas paredes se encontram

parcialmente enterradas. Por razões de segurança, a

fundação dos quatro contrafortes do alçado Norte da

igreja foi reforçada recentemente. O reforço foi reali-

zado com elementos de betão armado adjacentes à

parede da igreja e que contornam a face exterior dos

contrafortes conforme se pode ver na Fig. 14.

Os pavimentos interiores são todos em lajeado de gra-

nito. O pavimento da nave central foi alvo de uma inter-

venção recente visando tratamento da humidade.

4.3. Descrição do problema

Nas visitas que realizámos ao edifício verificámos que

existiam “manchas verdes” na face interior das pare-

des da capela-mor, sobretudo até cerca de um metro

de altura (Fig. 15) e que o lajeado dos pavimentos da

capela-mor e das capelas laterais se encontravam com-

pletamente saturados de humidade (Fig. 16), zonas

ainda não intervencionadas.

4.4. Causas do problema

A humidade existente quer na base das paredes, quer

nos pavimentos que não foram alvo de intervenção,

deverá ter origem na ascensão capilar.

Na situação em análise verificámos que as condições

de evaporação são desfavoráveis devido à elevada 

humidade relativa e insuficiente ventilação no interior

da igreja.

Ao executar-se o reforço das fundações dos contra-

fortes foi colocada uma cortina de betão armado em

parte da envolvente da igreja, que foi posteriormente

impermeabilizada. Embora tenha sido previsto uma

drenagem periférica exterior ao reforço, a barreira 

que foi criada pode condicionar a transferência de

humidade.
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4.5. Metodologia para os trabalhos propostos

4.5.1. Impermeabilização e drenagem dos pavimentos

da capela-mor, das capelas laterais e do transepto

O tratamento face à humidade ascensional dos ele-

mentos de construção em contacto com o terreno é

complexo. No entanto, foi proposto que os pavi-

mentos em lajeado de granito da capela-mor, das 

capelas laterais e do transepto sejam impermeabiliza-

dos, devendo-se realizar as seguintes operações:

• levantamento do lajeado;

• colocação de caixa de areia;

• colocação de impermeabilização;

• colocação de uma nova camada de areia;

• recolocação do lajeado segundo a estereotomia e

posições originais.

4.5.2. Ventilação da base das paredes

Existem diversas técnicas para o tratamento de pare-

des sujeitas aos efeitos da humidade ascensional tal

como referido no Quadro 2. A execução de um corte

hídrico através da injecção de produtos químicos,

embora seja uma técnica de correcção interessante,

poderá ser pouco eficaz em paredes de granito de

grande espessura devido à heterogeneidade dos mate-

riais que a constituem.

Assim, de modo a aumentar a capacidade de secagem

das paredes em contacto com o solo, propomos a rea-

lização de um sistema de ventilação na sua base 

(Fig. 17).

Na face exterior das paredes da envolvente deverá

ser criado um canal de ventilação, constituído por

elementos pré-fabricados de betão (Fig. 18). Este canal

será pontualmente aberto ao ar exterior por intermé-

dio de um dispositivo de ventilação.

O canal deverá contornar as paredes exteriores e os

contrafortes.

A realização de uma cortina de betão, para reforço

das fundações do alçado Norte, impermeabilizou a

base das paredes impossibilitando o tratamento desta

zona.

A ligação entre o canal pré-fabricado em betão e as

caixas de ventilação deverá ser realizada com tubos 

de PVC.

Na face interior das paredes deverá ser colocado um

tubo perfurado com um diâmetro de Ø200 mm (mani-

lha de betão), imediatamente abaixo do lajeado de

granito.

Existirão dois subsistemas distintos no interior da igreja,

ambos com ventilação forçada.
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A admissão de ar ao subsistema do alçado Norte será

realizada a partir de caixa da rede de ventilação exte-

rior das paredes, junto à fachada Poente do transepto.

A exaustão será realizada por um motor de velocidade

variável que entrará em funcionamento quando a humi-

dade relativa no exterior da igreja for inferior à exis-

tente no interior da conduta de ventilação.

No subsistema Sul a admissão será feita por rasgos nas

pedras dos degraus de duas capelas laterais (Fig. 19).

Esses rasgos estarão ligados a caleiras pré-fabricadas

em betão, que conduzirão o ar à tubagem de venti-

lação ao longo do contorno das capelas. A exaustão

será realizada para o claustro. Haverá extracção mecâ-

nica quando a humidade relativa no interior da tuba-

gem de ventilação for superior à do interior da igreja.
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Cada subsistema de ventilação interior da base das

paredes (higro-regulável) incluirá os seguintes equipa-

mentos para controlo do dispositivo de extracção de ar:

• duas sondas de humidade relativa e temperatura;

• dois transmissores de humidade relativa e temperatura;

• um módulo de controlo;

• um sistema de aquisição de dados.

Uma das sondas será colocada no exterior e a outra

no interior da tubagem de ventilação. As sondas serão

ligadas a um módulo de controlo que, comparando os

valores das duas humidades relativas (interior e exte-

rior), irá ligar ou desligar o dispositivo de extracção do

subsistema.

O sistema de aquisição de dados destina-se a arma-

zenar os valores recolhidos pelas sondas para poste-

rior apreciação do funcionamento do sistema.

5. Conclusões

As principais conclusões deste trabalho são as seguintes:

• A prevenção constitui a melhor forma de tratamento

contra as humidades ascensionais;

• Existem diversas técnicas de tratamento destinadas

a construções históricas;

• A utilização de sistemas electro-osmóticos e de 

drenos atmosféricos/tubos de arejamento conduz a

resultados deficientes;

• A ocultação das anomalias implica alteração do

aspecto interior da parede e exige a ventilação do

espaço de ar;

• A execução de um corte hídrico realizado pela 

injecção ou difusão de produtos químicos na base das

paredes pode ser uma tecnologia interessante, mas

cuja eficácia depende do tipo de produto seleccionado,

da porosidade dos materiais e ainda do processo de

aplicação;

• A ventilação da base das paredes é uma tecnologia

simples que é objecto de investigação com vista à quan-

tificação do desempenho das soluções;

• Pretende-se implementar na Igreja de Vilar de Frades

um sistema de ventilação da base das paredes, para

tratamento da humidade ascensional, que passa 

pela execução de um canal exterior ventilado natural-

mente e pela criação de um dispositivo de ventilação

no interior das paredes associado a ventilação mecâ-

nica, com um motor de velocidade variável higro-

-regulável.
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Introdução

Os fenómenos de alteração de natureza biológica refe-

rem-se a qualquer alteração indesejada nas proprie-

dades de um material, devida à acção de micro-orga-

nismos e/ou organismos pertencentes a vários grupos

sistemáticos, ou pelos produtos do seu metabolismo.

A este conjunto de ocorrências tem também sido cha-

mado biodeterioração.

De entre os agentes de biodeterioração mais comuns,

as plantas superiores são das mais efectivas. A sua

acção faz-se sentir sobretudo através das suas raízes,

nas zonas onde estas se instalam preferencialmente,

isto é, zonas de fissura, junções entre pedras ou rachas.

O efeito das raízes resulta num aumento do diâmetro

e/ou formação de novas fissuras.

As plantas superiores constituem agentes de biodete-

rioração efectivos, aliados ou não a outros agentes

biológicos; pode determinar, nomeadamente, obstru-

ção visual do monumento, o aumento da retenção de

humidade ambiental e a deterioração de natureza física

e química do monumento.

Torna-se necessário, em consequência, um planea-

mento cuidado do controlo dos organismos, prefe-

rencialmente periódico, de modo a minimizar os 

prejuízos causados pelo seu desenvolvimento. Esse 

controlo torna-se útil não só devido a imperativos de

natureza estética, como sobretudo do ponto de vista

da conservação.

A eliminação da vegetação pode ser feita mediante

uma série de processos mecânicos, químicos, físicos

ou biológicos, dependendo de uma multiplicidade de

factores inerentes ao local que se pretende conservar,

ao tipo de agentes presentes e a questões mais prá-

ticas, como a acessibilidade ao local, os custos e a

disponibilidade de mão-de-obra, entre muitos outros.

Assim, antes de cada intervenção de conservação,

torna-se necessário fazer uma análise teórica, dos pos-

síveis métodos de controlo dos agentes de biodete-

rioração, como suporte à fundamentação das opções

de trabalho a efectuar neste domínio.

1. Métodos de controlo da biodeterioração

O controlo do crescimento biológico, no caso parti-

cular das plantas superiores, constitui um dos trata-

mentos incluídos nos processos de restauro dos 

edifícios e de outras estruturas. O objectivo de tal 

intervenção é a total eliminação dos agentes de 
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biodeterioração e, portanto, a completa erradicação

da vegetação. 

A eficácia destes tratamentos depende dos métodos

e produtos utilizados; todavia, o crescimento é inevi-

tável em etapas seguintes, se as condições ambientais

que favorecem esse crescimento biológico não forem

alteradas. De modo a obter resultados duradouros,

outras técnicas se devem utilizar, para além do con-

trolo directo da biodeterioração.

Do exposto se conclui que o problema do controlo das

infestantes em monumentos se insere num contexto

mais lato que a utilização de métodos químicos tradi-

cionais. Os tratamentos de conservação ideais têm

como objectivo a erradicação do crescimento, a eli-

minação dos vestígios existentes de material biológico

e também a inibição de ocorrências futuras.

Frequentemente segue-se uma metodologia de con-

servação a longo prazo, através de métodos directos

que a seguir abordaremos.

1.1. Métodos mecânicos

Todas as técnicas descritas como “mecânicas” têm em

comum a deslocação dos agentes de biodeterioração.

No caso das plantas superiores, trata-se fundamental-

mente do corte manual da vegetação. Muito utiliza-

das no passado, estas técnicas têm-se mostrado pouco

eficientes, demoradas e sobretudo danosas para o 

edifício.

A remoção mecânica das partes aéreas das plantas

superiores e mesmo de musgos, líquenes e fungos,

não mata os organismos e permite a sua regeneração.

Os fragmentos que inevitavelmente permanecem no

local podem regenerar ou, caso contrário, são depo-

sitados, enriquecendo o substrato em matéria orgâ-

nica, o que favorece a continuação da deterioração. 

Tal operação deve, pois, evitar causar qualquer dano

na superfície do monumento, sobretudo quando se

trate do arranque de plantas vasculares com sistemas

radiculares bem desenvolvidos. A resposta de algumas

espécies ao corte coloca ainda o mais grave problema

deste tipo de controlo: pode originar-se uma regene-

ração mais vigorosa tornando-se, então, impossível 

um controlo permanente apenas por estes métodos.

Contudo, os métodos mecânicos podem ter as suas

vantagens para o substrato, uma vez que não se adi-

ciona qualquer produto que possa, de per si, causar

um dano ainda maior. Consequentemente, se utiliza-

dos devidamente e em conjunto com métodos quími-

cos, podem ser de alguma utilidade.

1.2. Métodos físicos

O controlo do tipo físico é feito pela utilização de 

meios que impeçam a germinação das sementes ou o

desenvolvimento da vegetação e pode ser realizado

mediante vários processos, nomeadamente o controlo

das condições ambientais, através do fogo, da água,

da energia electromagnética, entre outros. Tais méto-

dos são muitas vezes impossíveis de utilizar em monu-

mentos e outros edifícios ao ar livre, para além de

poderem causar nestes danos não despiciendos.

Por outro lado, nomeadamente o fogo e a água, podem

estimular o crescimento de espécies diferentes das que

até aí existiam. Assim, o tipo de problema mantém-

-se, mudando apenas a sua natureza.

1.3. Métodos biológicos

O combate biológico tem como base a exploração de

relações de parasitismo ou antagonismo entre ani-

mais ou plantas. No caso das plantas infestantes, tem

sido realizada mediante a introdução de insectos 

especializados.

A utilização deste método é sempre muito limitada

pela especificidade de tais organismos, bem como pela

falta de eficácia na total eliminação da vegetação. Esta

metodologia, não se podendo circunscrever a uma

zona exclusiva, torna difícil o seu controlo, para além

de não se conhecerem, ainda, insectos específicos para

controlo da vegetação ruderal.

1.4. Métodos químicos 

Os pesticidas são produtos químicos usados para impe-

dir o crescimento biológico indesejável. A eficácia de

qualquer produto químico depende do tipo de subs-

trato, neste caso, da pedra, do tipo de organismo ou

organismos envolvidos e do método de aplicação.

No caso das plantas superiores, a utilização de herbi-

cidas que destruam ou impeçam o crescimento da

vegetação tem sido o método mais utilizado no con-

trolo da mesma. O controlo químico da vegetação 

tem-se mostrado um método bastante eficiente, visto
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permitir uma correcta programação da intervenção e

garantir um grau relativamente elevado de eficácia do

resultado, sendo reduzidos os efeitos secundários.

Debruçar-nos-emos mais detalhadamente sobre os 

herbicidas uma vez que, juntamente com os métodos

mecânicos, constituíram o método por nós utilizado

para erradicar a vegetação da Porta Especiosa da Sé

Velha de Coimbra.

1.4.1. Herbicidas

A escolha de qualquer produto químico deve ter em

consideração as seguintes características:

• Alta eficácia sobre a(s) espécie(s) em questão, defi-

nida pela dose de produto, pelo espectro de acção e

pela persistência; quando os herbicidas são aplicados

frequentemente há que ter em conta o risco de as

espécies se tornarem resistentes ou perigo de apare-

cimento de novas espécies resistentes; a rotação de

produtos ajuda a prevenir estes problemas. Para a eli-

minação de plantas superiores, a crescer sobre os edi-

fícios, a utilização de herbicidas não selectivos parece

ser a mais indicada;

• Baixa toxicidade para o Homem, os animais e a res-

tante vegetação;

• Baixo risco de contaminação ambiental, incluindo um

curto período de sobrevivência no ambiente e baixos

níveis de contaminação e de persistência na água ou

no solo;

• Não interferência com o substrato, tanto por lhe

poder causar algum dano estético ou químico, como

porque a interacção com o substrato pode alterar as

características do herbicida;

• Estabilidade do composto activo, evitando efeitos

laterais;

• Compatibilidade entre vários herbicidas, uma vez que

pode ser necessária a utilização de vários herbicidas,

ainda que aplicados em alturas diferentes;

• Baixo preço e facilidade de utilização.

1.4.2. Redução dos efeitos não desejados 

dos herbicidas

O controlo químico da vegetação infestante tem sido

apresentado como um instrumento adequado para a

eliminação da vegetação que cresce sobre os monu-

mentos, permitindo, na medida do possível, conciliar os

aspectos ecológicos com os aspectos da conservação.

Estes trabalhos de controlo da vegetação ruderal espon-

tânea, presente sobre qualquer monumento, devem

ser efectuados após cuidada investigação prévia, que

se destina a evitar o seguimento de metodologias incor-

rectas e a precaver o uso de produtos não eficientes

ou mesmo nocivos.

2. Metodologia de intervenção

A metodologia de controlo da vegetação por proces-

sos químicos comporta duas fases. A primeira rela-

ciona-se com o conhecimento do tipo florístico e fitos-

sociológico e a segunda, experimental, permite uma

determinação comparativa de produtos e métodos de

aplicação, eficazes na eliminação das espécies em causa,

mas inofensivos tanto para o ambiente como para o

monumento.

2.1. Análise florística da vegetação 

A Porta Especiosa da Sé Velha de Coimbra é particular-

mente propícia ao aparecimento e desenvolvimento

de comunidades vegetais, uma vez que o seu nível de

decaimento é elevado. Existem ainda outros factores

que favorecem a colonização por plantas vasculares,

nomeadamente o facto da fachada possuir numero-

sas superfícies horizontais ou semi-horizontais que faci-

litam a acumulação de matéria orgânica como sejam

excrementos de pombos. Também a existência de

numerosas fissuras e zonas de fractura permitem a

fácil instalação das raízes das plantas vasculares. Acresce

ainda a existência das gárgulas que, ao escoarem a

água do terraço, disponibilizam água suficiente para

suprir as necessidades hídricas das plantas. Finalmente,

a exposição a norte, mais favorável do ponto de vista

climático – maior humidade, menor exposição solar 

e menor temperatura –, favorece a instalação de maior

número de espécies e maior desenvolvimento da 

vegetação.

A análise florística permitiu a identificação de dezas-

seis espécies vegetais distintas, tendo sido contabili-

zados mais de quinhentos indivíduos destas espécies

(Tabela 1). 

De entre elas, são de destacar duas espécies, tanto

pela sua grande abundância como pelo risco que com-

portam para a estrutura pétrea.

65

CIÊNCIAS E TÉCNICAS APLICADAS AO PATRIMÓNIO C A D E R N O



66

C A D E R N O CIÊNCIAS E TÉCNICAS APLICADAS AO PATRIMÓNIO

Tabela 1 – Espécies observadas a crescer sobre a Porta Especiosa

Família Espécie Nome vulgar Forma de vida Abundância Risco
(de 1 a 5) potencial

Polypodiaceae Polipodium australe Polipódio Vivaz-herbácea 1 *

Pteridaceae Adiantum capillus-veneris Avenca Vivaz-herbácea 1 *

Aspleniaceae Asplenium billotii Fentilho Vivaz-herbácea 1 *

Asplenium ruta-muraria Arruda dos muros Vivaz-herbácea 1 *

Araliaceae Hedera helix  subsp. Hera Lenhosa 1 *****

canadensis

Campanulaceae Campanula erinus – Anual 1 *

Compositae Erigeron karvinskianus Vitadínia das floristas Vivaz-herbácea 4 ***

Phagnalon saxatile – Perene 1 ***

Crassulaceae Umbilicus rupestris Umbigo-de-Vénus Vivaz-herbácea 1 **

Euphorbiaceae Mercurialis annua Mercurial Anual 1 *

Graminae Desmazeria rigida – Anual 1 *

Piptatherum miliaceum Falha-dente Vivaz-herbácea 2 ***

Labiatae Micromeria juliana – Perene 2 ***

Scrophulariaceae Antirrhinum majus subsp. Boca-de-lobo Perene 1 ****

linkianum

Urticaceae Parietaria diffusa Parietária Vivaz-herbácea 5 ****

Urtica membranacea Urtiga Vivaz-herbácea 1 *

Mapa A. Levantamento
dos espécimes de Parietaria
diffusa, Setembro 1999

Mapa B. Levantamento
dos espécimes de Erigeron
Karvinskianus, Setembro 1999

Parietaria diffusa Erigeron Karvinskianus



Parietaria diffusa – Foram contabilizados mais de duzen-

tos indivíduos desta espécie (Mapa A). A grande maio-

ria destes espécimes possuía um desenvolvimento

médio de 50-60 cm, existindo alguns indivíduos de

maior porte (máximo 1,40 m – Fig. 2).

É uma espécie típica da vegetação rupestre, de muros

ou epífita, exigente em substâncias que possuam azoto

na sua composição, sendo acompanhada por um certo

número de plantas ruderais. O seu óptimo ecológico

consiste em muros de áreas urbanas ou rurais sub-

metidos a intensa acção humana. 

Esta espécie comporta alguns problemas graves de

biodeterioração, uma vez que o seu aparelho radicular

é, frequentemente, muito mais extenso do que as par-

tes aéreas, exibindo um sistema de raízes profundas e

fortes, que formam um importante efeito de cunha no

substrato, agindo assim também em profundidade.

Sendo, pois, uma das espécies mais comuns da 

vegetação mural, é também uma das mais difíceis de

erradicar. A remoção das raízes na sua totalidade é

impossível e a planta possui uma grande capacidade

regenerativa.

Erigeron karvinskianus – Foram também identificados

cerca de duzentos indivíduos (Mapa B), sendo, todavia,

de menor porte que a espécie anterior; os espécimes

observados exibem um desenvolvimento médio de 

40-50 cm, atingindo um máximo de cerca de 80 cm –

Fig. 3.

É uma espécie exótica, introduzida em Portugal como

ornamental, tendo-se naturalizado como espécie carac-

terística da vegetação mural. Esta espécie é também

difícil de erradicar, uma vez que a planta parte na base

do caule, não permitindo a remoção de qualquer 

porção de raiz.

Todas as restantes espécies são muito menos abun-

dantes.

São ainda de referir as espécies de

fetos Asplenium lanceolatum (Fig. 4),

Asplenium ruta-muraria, Asplenium

billotii e Adiantum capillus veneris,

que surgem sempre associadas a

zonas onde existe grande dispo-

nibilidade de água. De facto, as

plantas implantaram-se em áreas

onde recebem a água que cai pelas

gárgulas, proveniente do terraço.

Pelo contrário, as espécies Micromeria

juliana e Antirrhinum majus subsp.

Linkianum (Fig. 5), esta última endé-

mica do centro de Portugal, prefe-

rem zonas horizontais e mais secas,

podendo ser observadas sobretudo
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nas zonas superiores do edifício. Estas espécies lenho-

sas são potencialmente mais nocivas para o substrato,

uma vez que possuem maiores necessidades de 

nutrientes, causando assim uma maior deterioração

química. De maneira geral, possuem um sistema radi-

cular longo e forte, que tem a possibilidade de pene-

trar profundamente a estrutura pétrea, exercendo uma

acção física também mais intensa. 

A sua presença na Porta Especiosa é, contudo, pouco

relevante em número e em desenvolvimento dos 

indivíduos.

Uma última espécie que deve ser referida pelos danos

que pode causar na estrutura pétrea é a hera – Hedera

helix subsp. canadensis. Esta espécie lenhosa pode atin-

gir grande desenvolvimento que está associado ao facto

de possuir um aparelho radicular subterrâneo muito

extenso que pode interferir com o substrato pétreo.

Para além disso, a planta apresenta raízes aéreas que,

ao aderirem ao substrato superficial, provocam dete-

rioração adicional. É ainda uma planta resistente aos

métodos químicos mais comuns. 

2.2. Aplicação de métodos de controlo

Após a análise florística detalhada levada a cabo na

Porta Especiosa da Sé Velha de Coimbra, é possível

agora determinar o tipo de intervenção conservativa a

realizar. Conforme referido, um dos métodos mais uti-

lizados e aquele que nos permite maiores garantias de

erradicação total da vegetação, pelo menos a curto

prazo, é a aplicação de produtos químicos eficientes

para o tipo de vegetação presente.

A orientação actual na escolha de um herbicida privi-

legia sobretudo produtos de baixa toxicidade e cuja

persistência no terreno seja baixa, evitando contami-

nações prejudiciais. De entre os produtos mais fre-

quentemente referenciados, o glifosato (Tabela 2), é

um dos produtos que cumpre estes requisitos funda-

mentais, sendo, concomitantemente, um produto de

largo espectro de acção, muito eficaz na eliminação

de vegetação perene e lenhosa, tendo sido utilizado

eficientemente em vegetação infestante de edifícios.

É um herbicida sistémico, não selectivo, que é absor-

vido pelas folhas e partes verdes das plantas.
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Tabela 2 – Especificações técnicas do glifosato

GLIFOSATO

CATEGORIA Composto fosfano-orgânico

NOME QUÍMICO (IUPAC) N-(fosfanometil) glicina

FÓRMULA QUÍMICA C3H8NO5P

O              O

FÓRMULA ESTRUTURAL HO–C–CH2–NH–CH2–P–OH

OH

ESTADO FÍSICO Solução aquosa

MODO DE ACÇÃO Inibe a biossíntese de aminoácidos aromáticos, com acção sistemática – os primeiros 

sintomas manifestam-se 7 a 14 dias após a aplicação

ABSORÇÃO Nas plantas superiores, absorção foliar

PERÍODO DE ACÇÃO Na Primavera e início do Outono, no período de pós-emergência das plantas

APLICAÇÃO Herbicida de largo espectro; musgos e vegetação superior – anual, vivaz ou perene

REACTIVIDADE QUÍMICA Sem efeitos colaterais negativos; corrosivo para o ferro, alumínio e aço galvanizado

COMPATIBILIDADE Não é aconselhável a sua utilização com outros pesticidas

ESTABILIDADE Estável, nas condições normais de manuseamento

DEGRADAÇÃO Biodegradável, sob acção de agentes aeróbios e anaeróbios

Herbicida de difícil translocação no solo; intervalo de segurança de 35 a 100 dias 

(90% de degradação ao fim de seis meses)

TOXICIDADE Irritante – classe III; inócua para os organismos aquáticos; moderadamente irritante sobre

a pele, olhos e mucosas



Assim, foram aplicados dois ciclos sucessivos deste 

herbicida.

Conforme referido, a aplicação ulterior de métodos

mecânicos de remoção da vegetação infestante é um

método útil de prevenção de futuras colonizações, 

evitando-se assim que restos de plantas mortas fiquem

no local a formar matéria orgânica, favorecendo o 

crescimento de novas plantas. São ainda um bom 

combustível, suficiente para alimentar um fogo, para

além do efeito estético desagradável. 

Após uma semana da aplicação do herbicida, tempo sufi-

ciente para que o herbicida atinja as raízes e faça efeito,

foi efectuada a remoção mecânica da vegetação.

Concluída esta fase, foi efectuada a remoção das 

acumulações mais significativas de terra e de guano

presentes no portal. Estas acumulações são muito 

nocivas para a estrutura por várias razões; a primeira

é pelo facto destas acumulações, particularmente os

excrementos dos pombos, possuírem elevadas con-

centrações de ácidos nítrico e nitroso, o que os torna

agentes de decaimento muito severos, sobretudo em

estruturas calcárias como é o material constituinte da

Porta Especiosa; por outro lado, estes materiais

servem ainda de substrato e de alimento a diversos

agentes biológicos, plantas superiores ou outros,

também eles potencialmente nocivos para a estrutura.

Foram também recolhidos, numerados e mapeados os

fragmentos de pedra, para posterior restauro da fachada.

Considerações finais

Toda a metodologia de desinfestação levada a cabo na

Porta Especiosa da Sé Velha de Coimbra é bastante

comum neste tipo de intervenção, sendo os resultados

bastante positivos. Todavia, a eficiência do tratamento

pode ser limitada, se não for efectuada a eliminação dos

detritos e de matéria orgânica existente na estrutura,

bem como na ausência de consolidação das fissuras e

junções das pedras. Mantendo-se as condições de dete-

rioração da estrutura, os organismos e particularmente

as plantas vasculares, rapidamente reinfestam o local,

quer pela germinação de sementes, quer pelo despon-

tar de plantas cujas raízes resistiram ao tratamento.

Por esta razão, este tipo de acções não pode ficar por

uma única intervenção isolada. Eventualmente, todos

os organismos, agentes de biodeterioração, encontra-

rão condições edáficas (acumulação de matéria orgâ-

nica suficiente), hídricas e climatológicas compatíveis

com as suas necessidades ecológicas. 
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Introducción

A finales del año 2001 se recibió en el Laboratorio de

Botánica de la Universidad Autónoma de Barcelona, el

encargo de realizar un estudio de las patologías del

Retablo del Altar Mayor de la Sé da Guarda (escultura

en piedra con dorado), a fin de documentar su estado

de conservación y obtener así los datos necesarios para

la elaboración de una propuesta de intervención. 

La petición fue formulada por la Divisão de Conservação

e Restauro del IPPAR. De manera simultanea, se reali-

zaron los alzados a cargo de la arquitecta Sónia

Sarroeira y se inició el proceso de documentación 

histórica por parte de Maria João Vilhena de Carvalho.

La coordinación de todo el estudio la llevaron a cabo

Maria José Moinhos y Antónia González Tinturé de la

Divisão de Conservação e Restauro del IPPAR.

Dicho retablo es un ejemplo destacable de la implan-

tación en el territorio al norte de Coimbra de la escul-

tura renacentista, tratándose de una importante obra

del XVI en Portugal. 

Encargado y edificado en la Capilla Mayor durante el

episcopado de D. Cristóvão de Castro (1550-1552), tal

como la documentación publicada hasta el momento nos

informa, este retablo se atribuye al escultor João de

Ruão, siendo una obra de referencia tanto en la produc-

ción del artista como de la historia del arte portugués.

Presenta una planta ligeramente semicircular que se

adapta a la planimetría del ábside donde está ubicado,

existiendo un relleno con piedras irregulares y mor-

tero, en el espacio intermedio entre ambos.

El retablo está compuesto por una predela, tres pisos

con escenas narrativas y el ático o coronamiento, con

una estructura simétrica (Fig. 1). Todas las represen-

taciones manifiestan la tendencia clasicista del momento,

tanto en la forma de las escenas narrativas, como de los

enmarcamientos arquitectónicos. Iconográficamente,

en la predela encontramos la representación de los

doce Apóstoles (de medio cuerpo y como héroes clá-

sicos) y en el resto de los pisos escenas de la Vida de

la Virgen y de Cristo, alternadas con representaciones

de los Profetas. Así en el primer piso se nos muestra

la Anunciación y la Natividad, en el segundo la

Adoración de los Magos y la Presentación en el Templo

(con la Coronación de la Virgen en la calle central), y

en el tercero la secuencia iconográfica de la Pasión de

Cristo. El conjunto está rematado por una represen-

tación del Padre Eterno en el centro y figuras de aspecto

mitológico a los lados.
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Los trabajos orientados a documentar las alteraciones

que presentaba esta obra y el estudio analítico se rea-

lizaron por un equipo coordinado de restauradores,

geólogos y biólogos en dos fases; entre diciembre 2001

y marzo de 2002 (en la que se realizó el análisis visual

in situ de las patologías, la documentación fotográfica

y la toma de muestras para la posterior analítica), y

entre mayo y octubre de 2002 en la que se realizan

los análisis previstos y se redacta la memoria final.

En el presente artículo se exponen los resultados obte-

nidos hasta el momento, a falta de precisar algunos

aspectos.

1. Análisis visual in situ y toma de muestras

En esta primera fase, como se ha apuntado, se efec-

tuó la documentación fotográfica del retablo y sus

alteraciones, y el análisis visual de las patologías; 

así como la obtención de datos relacionados con las

técnicas de trabajo y ejecución de la obra. A medida

que se iba realizando la observación general de los

deterioros se procedía a la selección de los puntos 

de mayor interés para la toma de muestras (material

pétreo, sales, dorados, plata corlada y biodeterioro) 

y se realizaron los diferentes mappings de alte-

raciones.

Técnicamente y con relación al material pétreo, se pudo

documentar que la mayoría de la superficie escul-

tórica tiene un acabado de trabajo liso y pulido y 

con gran detalle en algunas de las vestiduras de los 

personajes representados. Sin poder establecer una

relación sobre estas diferencias de trabajo, algunos de

los ropajes de las figuras (las menos) no presentan este

tipo de terminación y se aprecian claramente las mar-

cas de trabajo de la escarpa dentada para desbastar

el material. 

Las representaciones están realizadas con la técnica de

altorrelieve (incluso esculturas exentas), con unos des-

tacables trabajos de perspectiva en los fondos arqui-

tectónicos o paisajísticos (en bajorrelieve). Al no tener

acceso a la parte posterior del altar no se han podido

comprobar los grosores de la piedra en los paneles,

únicamente en la escena de la Natividad se ha podido

deducir un grosor de unos 7-8 cm. sin contar el volu-

men de las esculturas, aprovechando el hueco de la

ventana existente en la decoración. Tampoco se ha

podido determinar el sistema constructivo

empleado para unir los diferentes grupos

representados; en uno de ellos (situado en

la predela), y debido a una fracturación 

existente, que se desmontó por peligro de

desprendimiento, se ha podido observar

una grapa de hierro, fijada con plomo

colado.

En referencia a los dorados se comprobó

que casi toda la superficie escultórica del

retablo esta cubierta con pan de oro, salvo

zonas de intervención posterior realizadas

en pan de plata con corladura. Los dora-

dos se localizan en todas las figuras, deco-

raciones arquitectónicas y relieves decora-

tivos de cornisas (Fig. 2). (A falta de documentación

histórica, actualmente en proceso, se desconoce si la

aplicación de los dorados es original o posterior a la

realización de la obra). Si visualmente el pan de oro

parece de buena calidad, no se puede decir lo mismo

de la técnica de aplicación, a nuestro parecer poco

esmerada. El área recubierta por los boles sobrepasa

la zona a dorar en todo el retablo y en otras partes

las hojas de pan de oro no están bien unidas entre sí

generando zonas (de entre 10-15 mm.) que no que-

dan recubiertas. Cabe indicar también, que con el

dorado, se recubre todo el gran detalle que presenta

el trabajo escultórico perdiéndose las decoraciones

detallistas que presentan muchos de los ropajes.

Visualmente no se ha podido observar por las catas

realizadas si existe tratamiento diferenciado entre oro

brillante (bruñido) y oro mate (sin bruñir) habituales

en algunas obras. Sólo en el panel de la Crucifixión, y

concretamente en la decoración del pecho del caballo,

se observan dos tonalidades de pan de oro (Fig. 3).

Con relación al estado de conservación general de la

obra se constataron diferencias importantes entre la

piedra y el dorado. Él estado de conservación del mate-

rial pétreo es bueno, salvo en algunas zonas muy pun-

tuales. Las principales alteraciones detectadas fueron:

los depósitos superficiales de polvo generalizados, las

pérdidas de volumen por descohesión y desprendi-

mientos (arenizaciones relacionadas con eflorescencias

salinas y fisuraciones/fracturaciones de origen antró-

pico o ligadas a anclajes metálicos). A todo ello cabe
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añadir las pátinas de origen biológico y los recubri-

mientos aplicados sobre el material. 

En cambio, el estado de conservación de los dorados

y de sus preparaciones es muy diferente, varia mucho

según su ubicación en el retablo, presentando los

pisos superiores un peor estado de conservación. Las

principales alteraciones sobre las superficies doradas

son: los depósitos superficiales de polvo y suciedad, los

depósitos compactados de polvo, las pérdidas de dora-

dos (Fig. 4) (por eflorescencias, por alteración de boles,

por fracturación del material pétreo), las zonas con

craqueladuras de dorados, y las alteraciones cromáti-

cas de origen biológico.

Todas estas formas de alteración en los dorados dan

como resultado final un estado de conservación que

podemos resumir en:

• zonas con pérdida casi total de dorados localizadas

en calles laterales derecha (en todos los pisos), latera-

les izquierda (piso 3) y extremos del coronamiento.

Muchas de estas zonas presentan reparaciones con

pan de plata y corladura o aplicación de pátina ocre

que actualmente están también muy deterioradas, lo

que indica la pervivencia de un problema sin resolver;

• superficies con alteración importante de dorados 

(piso 3 y coronamiento) que no están afectadas por

pérdida total (Fig. 5);

• áreas con buen estado de conservación de los dora-

dos o con perdidas muy puntuales por fracturación

(estructural o antrópica) localizadas principalmente en

la predela y calles laterales izquierda y central de los

pisos 1 y 2.

También, y durante esta primera fase de toma de datos,

se pudieron documentar diferentes intervenciones de

restauración. Aunque actualmente, aún desconocemos

el momento en que se llevaron a cabo, para su eje-

cución fue necesario montar un andamio ya que, algu-

nas de estas intervenciones afectan incluso a pisos

superiores. Este es el caso del lateral del coronamiento

en el que se encontró una inscripción que señala una

intervención en el año 1787. Entre las localizadas cabe

señalar:

• la limpieza de la superficie pétrea, ya que en com-

paración con el dorado no presenta tanta acumu-

lación de depósitos de polvo, ni se han localizado

depósitos compactados sobre la misma;

• las reposiciones en yeso de zonas de cornisas y colum-

nas (muy puntuales);

• las reposiciones de miembros de algunas esculturas

en madera;

• la sustitución de la antigua aureola de la Virgen en

la representación de la coronación;
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• los anclajes con varilla de hierro en las cabezas y aplica-

ción de pátina ocre sobre zonas de roturas en el piso 1;

• el redorado de la figura de Cristo crucificado;

• la aplicación de pan de plata y corladura en pane-

les del lateral derecho;

• la pátina espesa de color ocre claro en algunos pane-

les del lateral derecho (parece ser como restauración

de pérdida de dorados).

Estas dos últimas intervenciones, localizadas en la misma

zona de actual de pérdida de dorados, debido al 

mal estado de conservación, indican la existencia de

un problema que no se ha sido solventado y que ha

seguido activo.

2. Analítica

2.1. Material pétreo

El material pétreo en el que está esculpido el retablo,

y según catalogación de la obra, es la denominada

“pedra de Ançã”. Al tratarse de un material pétreo ya

estudiado (AIRES-BARROS, 1991) se tomaron dos mues-

tras para realizar una lámina delgada para ser obser-

vadas a microscopio óptico de polarización y compro-

bar similitudes con los datos ya referenciados en

bibliografía. La litología empleada es la variedad de

caliza blanca (con bioclastos tipo oolitos frecuentes)

muy pura de grano muy fino del Cretácico (Dogger),

con una composición de CaCO3 99% / Fe2O3 + Al2O3
+ MgO-00,8-0,9. Presenta unos valores de porosidad

baja-moderada (4-12%) y con una gran capacidad 

de absorción de agua debido a su abundante micro-

porosidad.

Como se ha indicado, se trata de un material calcá-

reo fino y blando (dureza 2 a 3 escala Mohs) utilizado

principalmente como piedra escultórica.

2.2. Sales

Se tomaron un total de cinco muestras (mediante 

muestra directa por adhesivo y raspado) de las que se

seleccionaron tres para su estudio mediante lupa bino-

cular (45x) y SEM-EDS.

Observadas a lupa binocular (45x) dichas sales pre-

sentan el aspecto de agregados seudoesféricos de color

gris oscuro con algún granulo blanco de color ocre

claro, también hay eflorescencias capilares y de aspecto

mullido. Casi siempre estos agregados cristalinos de

eflorescencias contienen hifas y filamentos diversos. 

Observados en microscopía electrónica (SEM) se ve que

las partículas antes citadas están constituidas por los

siguientes tipos de formas y hábitos:

• cristales bastante isométricos pero de caras redon-

deadas, rara vez presentan caras planas y forma cúbica.

Muy abundantes en los agregados subredondeados. 

• cristales prismáticos;

• cristales capilares o aciculares en agregados radia-

les irregulares, constituyen la mayoría de las eflores-

cencias mullidas. Algunas son claramente de tipo 

“whiskers”;

• cristales curvos en forma de báculo;

• cristales anhédricos de forma ameboide o bacilo-

forme y de aspecto superficial geliforme;

• cristales o agregados lenticulares (Fig. 6).

Los espectros de análisis elemental obtenidos por 

espectrometría de rayos X del tipo EDS-SEM, nos indica

que existen los siguientes tipos de compuestos:

• una mezcla de compuestos ricos en potasio y sodio

pero sin azufre, que se pueden asociar a carbonatos

de sodio y/o potasio posiblemente hidratados;

• una mezcla más compleja de sulfatos mayoritaria-

mente de sodio y potasio con diversos tipos de estos

compuestos. Además hay presencia de cloruros y posi-

blemente algún nitrato. En muchos casos con estos

sulfatos también aparecen los carbonatos de sodio y

potasio como componentes minoritarios.

Como se ha indicado en algunos de estos espectros

aparece el cloro, Cl, que indican la presencia de 
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o agregados lenticulares
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cloruros probablemente de sodio (Na Cl, Halita) y en

menor medida de potasio (KCl, Silvita). El nitrógeno, N,

aparece en muy pocos espectros y de forma muy mino-

ritaria, es posible de que se trate de nitratos salinos

de sodio y potasio pues son los elementos mayorita-

rios, posiblemente son minerales del tipo Nitratita 

(Na NO3) o Niter (KNO3). 

Esta identificación de fases minerales de las sales y

eflorescencias a partir de los espectros en microscopía

electrónica es interpretativa ya que la técnica de aná-

lisis tipo SEM-EDS, solo determina elementos, por eso

se ha realizado en función de la bibliografía especia-

lizada (ARNOLD & ZEHNDER, 1985, 1990). Por otra parte 

mediante difracción de rayos X se ha podido identifi-

car la presencia de Natron, lo que confirma estas iden-

tificaciones de fases minerales antes mencionadas.

Así pues, podemos resumir diciendo que la mayoría

de estas eflorescencias son compuestos de tipo car-

bonato fundamentalmente de sodio y potasio y en

menor cantidad de tipo sulfato. Algunos de estos sul-

fatos son de sodio y otros son sales dobles de sodio

y potasio.

La procedencia de estas sales puede tener diversas

fuentes, pero la presencia abundante de carbonatos

de sodio es bastante significativa y nos indica que el

origen son las sales liberadas por los álcalis del cemento

portland. Estas sales podrían relacionarse con las apli-

caciones de este tipo de mortero en las diversas repa-

raciones que ha sufrido el edificio, especialmente en

la cubierta.

2.3. Análisis de lamina de oro

La toma de muestras se realizó de forma directa sobre

el sustrato y se realizó un análisis de siete de ellas 

mediante la técnica SEM-EDS de tipo cuantitativo cuan-

titativo con corrección ZAF con patrones internos de

siete de ellas.

Los recubrimientos con pan de oro presentan dos tipos

de aleaciones. Una de ellas está compuesta mayorita-

riamente de oro (85-93%) con un porcentaje minori-

tario de plata pero significativo (7-11%) y cierta can-

tidad de calcio en algunas muestras, que probablemente

no es un componente de la aleación metálica del

dorado, si no un elemento secundario de la superficie

o imprimación sobre la que se aplica o del tipo de

adhesivo empleado. El otro tipo de aleación contiene

algo más de oro (91-93%) y algo menos de plata 

(6-7%) y además contiene un pequeño porcentaje de

cobre (0,5-1,5%). La plata corlada contiene una alea-

ción muy pura de plata, con muy pequeñas cantida-

des de plomo y está muy alterada por cloruros. El gro-

sor de las capas de dorado es muy variable, pero en

todos los casos es inferior a una micra (Fig. 7), en algu-

nas muestras se observa una estructura en multicapas

de 0,2 micras que corresponden a fases de redorado

(como el de la figura de Cristo en la Crucifixión).

2.4. Análisis de las capas de preparación

La toma de muestras se realizó de forma directa sobre

el sustrato y estudiaron por microscopia óptica de trans-

misión y reflexión con luz polarizada y se realizó un

análisis SEM con imágenes de BACK-SCATTER y microa-

nálisis cuantitativo con corrección ZAF con patrones

internos.
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7. Imagen (SEM) de la lámina 
de dorados con indicacion 
de grosores y su capa 
de preparación
Jose Luis Prada/Rosa Rocabayera

8. Imagen a microscopio 
de las dos capas de preparación
de los dorados
Jose Luis Prada/Rosa Rocabayera



En el estudio de las veinte muestras analizadas se

observa que la estructura de las capas de preparación

del dorado, presentan muchas variaciones de una a

otra y una aplicación totalmente distinta en grosores,

pero en general están constituidas por dos capas (ocre

y roja) (Fig. 8), presentando ambas una gran diversi-

dad de tamaños de partícula y abundante matriz fina

arcillosa. La primera capa, subyacente directamente

sobre el dorado, suele ser de granulometría más fina,

y su composición está dominada por tierras muy silí-

ceas y arcillosas y blanco de plomo (carbonato básico

de plomo). La segunda capa acostumbra a presentar

un mayor grosor, con una matriz más compacta y

minio, grafito y nódulos carbonatados en su composi-

ción, también hay tierras silíceas y arcillosas (Fig. 9).

La preparación del pan de plata corlado, presenta una

granulometría mayor que las del dorado, con menor

cantidad de matriz fina y más granuda con composi-

ción mineral similar pero de procedencia y variedad

distinta o con porcentajes diferentes.

Con técnicas químicas de microanálisis se han llegado

a identificar capas con contenido proteico (cola ani-

mal) en la base de la preparación, y a su vez, aceites

en la capa más superficial. Ante la duda en determi-

nar la técnica concreta empleada en las preparacio-

nes las muestras se están analizando actualmente 

mediante procedimiento instrumental (espectrometría

de infrarrojo) para identificar aceites o colas.

2.5. Análisis del biodeterioro

Para la extracción de las muestras se utilizaron tres

tipos de muestreo, con la finalidad de optimizar al

máximo los resultados. Así pues, las muestras se toma-

ron por contacto (laminocultivos) y mediante dilución

(enviroswaps), a la vez que la clásica toma de mues-

tra directa sobre el sustrato. Las muestras se llevaron

al laboratorio en condiciones axénicas y fueron pro-

cesadas para obtener los cultivos pertinentes; se exa-

minaron mediante microscopia óptica para identificar

las especies y con el SEM para estudiar la interacción

con el sustrato.

En las muestras recogidas, y a partir de los cultivos, se

aislaron una gran cantidad de hongos, colonizando los

diferentes tipos de soporte (Fig. 10). Tanto en el reta-

blo (caliza) como en la policromía (constituida por las

capas de boles y dorados) se detectaron una abun-

dante presencia de micromicetes. Las especies aisladas

fueron Cladosporium sphaerospermum, Trichoderma

virile, Penicilium frequentans, Botrytis cinerea, Engyo-

dontium album.

Estos hongos se detectaron de manera generalizada

en la base pétrea, en la cual se pudo constatar su 

actividad tanto en superficie como en su interior. 

En algunos puntos se observó que la invasión tenia su

origen en la piedra y progresaba hacia la superficie
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9. Imagen (SEM) de las do
capas de preparación con
medidas de ambas. En la 
inferior medición de una 
mas disgregada
Jose Luis Prada/Rosa Rocabayera

10. Colonización de
Engyodontium Album
Josep Girbal/Rosa Rocabayera



atravesando la capa de dorado en algunos lugares. En

otras ocasiones, era la capa de dorado la que estaba

recubierta de una gran cantidad de micelio, lo que

explicaría su origen en el polvo y suciedad acumula-

dos sobre dicha capa (Fig. 11).

Las especies aisladas con más frecuencia fueron

Cladosporium sphaerospermum y Engyodontium album,

ambos organismos reputados agentes biodeterio-

radores sobre sustratos inorgánicos. En el caso de

Cladosporium, este hongo pertenece a los micromice-

tes que tiene melanina en su contenido celular y por

tanto pueden soportar condiciones extremas ambien-

tales (LEZNICA et al., 1988). Por otro lado Engyodontium

se le ha imputado como deteriorador de pintura mural

en ambientes de elevada humedad (SAIZ-JIMENEZ & SAM-

SOON,1981).

2.6. Catas de limpieza

Durante la primera fase de análisis visual del retablo

se realizaron algunas limpiezas sobre la superficie dorada

con diferentes objetivos. Por una parte se procedió a

la limpieza con pincel para eliminar polvo superficial 

y distinguir directamente los distintos materiales, y 

por otra, con algodón y disolventes, previa eliminación

del polvo acumulado, para observar los efectos de la

limpieza en zonas muy concretas.

Los disolventes empleados fueron agua destilada (con

jabón neutro al 5%), alcohol etílico, alcohol isopropí-

lico, white spirit, y se aplicaron mediante hisopos lige-

ramente humedecidos con el producto concreto sobre

la superficie del dorado. Estas catas se realizaron en

zonas donde el dorado presentaba un relativo buen

estado de conservación y no existían levantamientos

o craqueladuras significativas.

Todos estos productos, fueron efectivos en su grado

de limpieza, salvo el white spirit, que produjo en todas

las zonas donde se ha utilizado un ligero ataque a la

superficie dorada. De entre los alcoholes empleados,

ambos consiguieron un grado similar de limpieza, aun-

que fue más rápido en su acción el alcohol isopropí-

lico. El agua con jabón neutro, también resultó efec-

tiva en la limpieza, aunque según la zona de aplicación

el resultado era menor que los alcoholes (Fig. 12).

Partiendo de estos productos, y con muestra tomada

del retablo, se procedió a hacer ensayos bajo lupa bino-

cular (40x) para observar su comportamiento. De las

pruebas realizadas cabe señalar que la que mejor 

funcionó fue la mezcla compuesta por agua destilada

+ alcohol etílico (50%) + jabón neutro (5%), su apli-

cación generaba un grado de limpieza superior al

resto de las pruebas realizadas, sin dejar residuos de 

suciedad en las microfisuras existentes en las zonas

doradas. Las otras catas arrastraban los residuos de

suciedad que iban rellenando u compactándose en

dichas microfisuras.
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11. Detalle de colonización
fúngica sobre dorados 
y microfisuras de la capa 
de policromía
Josep Girbal/Rosa Rocabayera

12. Catas de limpieza in situ
1: Estado inicial
2: Eliminación de polvo 
superficial con pincel 
y aparición de suciedad 
compactada
3: White-Spirit. Al igual que en
otras catas sobre suciedad
compactada se aprecia pérdidas
de pan de oro y aparición 
de bol ocre
Manuel Iglesias



3. Conclusiones

Observando los diferentes mappings realizados

(Fig. 13), se ve claramente que las zonas más afecta-

das por problemas de conservación (pérdidas de dora-

dos y eflorescencias salinas) corresponden a los late-

rales del retablo y principalmente el lateral derecho. 

A partir de los datos tomados in situ y contrastados

con los análisis realizados se puede determinar que las

formas de alteración que han producido un mayor dete-

rioro están claramente relacionadas con la humedad.

La humedad le llega al monumento tanto por el ambiente

(entre un 65-70%), como por percolación a causa de

una vía directa relacionada con la cubierta del ábside.

Los efectos de estas humedades, se han visto acen-

tuados por la existencia en la parte posterior de un

relleno con un grosor máximo de unos 2 m compuesto

de piedras y morteros. Este relleno unifica y compacta

el retablo con el muro del ábside. Se salvaron las zonas

de ventanas del ábside generando un espacio ligera-

mente circular por lo que existe la posibilidad que si

en algún momento, las cristaleras estuvieran rotas, el

acceso de agua, afectara al relleno. Los aportes de

humedad han propiciado, en algunos periodos, flujos

de humedad hacia la parte frontal del retablo; estos

ciclos de humedad/secado han originado las alteracio-

nes principales del retablo. Todos estos procesos han

debido existir desde antiguo ya que se detectaron dos

reparaciones generalizadas de los dorados (mediante

aplicación de pan de plata corlada y pátina de color

amarillo), en las mismas zonas que actualmente son

las más afectadas y en avanzado estado de deterioro.

Algunas de las reparaciones efectuadas en la cubierta

con cemento Portland, a mediados del siglo XX han

ayudado a aumentar el grado de deterioro. Las fisu-

ras existentes en estas intervenciones en el techo (fácil-

mente visibles en el interior del ábside), y su goteo,

han podido aportar las sales detectadas en los análi-

sis. En una zona muy concreta del retablo se observó

también una escorrentía de cemento Portland desde

la parte superior del segundo piso hasta la parte baja

del primero que podria indicar alguna posible inter-

vención en la zona de relleno. En relación con las sales,

no son descartables otros mecanismos secundarios o

paralelos como la hidrólisis de los feldespatos y arcillas

de la capa de preparación del dorado, pero este no es

el mecanismo principal ya que si no las eflorescencias

se hubieran encontrado mucho más generalizadas y

no de manera tan localizada. También pueden haber

influido los procesos de biodeterioro, dada la abun-

dancia de hongos y de humedad, pero es muy difícil

valorar la importancia de estos mecanismos como gene-

radores de sales. 

De lo expuesto anteriormente, se deduce, que los meca-

nismos de alteración de la capa de preparación del

dorado no están relacionados directamente con las

eflorescencias salinas analizadas, sino más bien por

humedad/secado que afectan a los minerales de arcilla

produciendo hinchamiento.

Por otra parte, la acción mecánica producida por los

hongos, debido a la colonización por parte de las hifas

micelares de los intersticios de la roca y de las prepa-

raciones y dorados, son importantes debido a la amplia
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13. Mapping de las princi
zonas afectadas por perdi
de dorados
Manuel Iglesias

Zonas principales de pérdida de dorados

Zonas reparadas con pan de plata



colonización que se ha ido produciendo. Además los

productos generados por el metabolismo de estos orga-

nismos modifican el pH del sustrato y han generado

cambios en las coloraciones de los materiales.

Actualmente se están valorando los procesos a seguir

en la restauración tendentes a suprimir la humedad

del retablo, lo que supondría una modificación de 

las condiciones ambientales que han favorecido su

deterioro. Es evidente la necesidad de realizar una lim-

pieza general para eliminar polvo y suciedad compac-

tada porque por su higroscopicidad sigue favoreciendo

su deterioro, así como la eliminación de eflorescencias

salinas y de los hongos por el daño que causan. Se

está estudiando la posibilidad de añadir al producto

de limpieza determinado en las catas un porcentaje de

producto fungicida para actuar a la vez frente a la 

suciedad y el biodeterioro. El tema de la fijación y 

consolidación de preparaciones y dorados está aún 

en estudio en espera de obtener los resultados de la

espectometría de infrarrojos.
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Introduction

La grotte d’Escoural, découverte par hasard en 1963,

à la faveur de l’exploitation d’une carrière de marbre,

renferme un certain nombre de tracés préhistoriques

peints et gravés. Elle est située dans la commune de

Santiago do Escoural, creusée dans une petite butte

témoin de calcaire métamorphique, dans le flanc d’un pli

synclinal, dégagée par l’érosion. Actuellement l’épais-

seur de roche surmontant la caverne est réduite à la

suite des travaux d’exploitation de la carrière comme

le montre la Fig. 1. Sur la partie supérieure de la butte

des placages correspondant au niveau archéologique

du Néolithique sont présents. Le front de taille de la

carrière est très fissuré. La partie touchée par l’exploi-

tation du marbre est relativement importante.

La grotte d’Escoural est globalement constituée d’une

grande salle et de plusieurs galeries (dix-sept sont réper-

toriées sur le plan mis à notre disposition) ouvertes à

des profondeurs différentes. Des fouilles archéologi-

ques ont été réalisées dans la caverne sans en modifier

fondamentalement le volume.

État des aménagements

La cavité ou du moins ce qui constitue les parties les

plus accessibles, est visitée par le public (Fig. 5). L’exa-

men des décomptes journaliers de la fréquentation depuis

juin 1989 montre une nette tendance à l’accroissement

des visites; de 25 personnes par jour en moyenne en

1989 elles sont passées à près de 45 par jour actuelle-

ment (document IPPAR). Sa visite se fait par un chemi-

nement constitué d’un escalier d’accès en béton suivi de

passerelles en bois en plus ou moins bon état.

L’éclairage est sous basse tension (12 Volts) alimentée

par panneaux solaires. Un programme de travaux sur

le site est prévu: la construction d’un bâtiment d’accueil,

la rénovation du cheminement au sol; la mise en oeuvre

si nécessaire d’un sas d’entrée…

A cette occasion il faudra exclure tous les éléments 

en bois susceptibles de pourrir et capables de faciliter 

l’instauration de mauvaises conditions de conservation

dans la caverne (développement de contamination et

de pollution biologique). Pour le remplacement de ces

éléments par d’autres constituants tels que: bois dur
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exotiques; fer; aluminium; acier inox; alliages au titane;

cuivre; matières plastiques...; il faudra tenir compte de

leur capacité spécifique d’altération.

Ce qu’il faut protéger

L’art pariétal comprend, d’après Ana Cristina Araújo

et Marylise Lejeune, 78 figures représentant essentiel-

lement des équidés et des bovidés (dessins au trait et

gravures) ainsi que des formes non-figuratives égale-

ment peintes ou gravées attribuées au Paléolithique

Supérieur.

L’examen de la surface des parois d’une manière géné-

rale, révèle la présence de dépôt de calcite sous forme: 

• de voile plus ou moins épais, translucide et actif 

(Fig. 2);

• de voile de calcite paraissant en mauvais état (Fig. 3);

• de coulures (Fig. 2);

• de concrétions nervurées en relief de plusieurs milli-

mètres d’épaisseur (Fig. 4);

• de bourrelets (Fig. 6);

• de concrétions discontinues, opaques, correspondant

au niveau des parois à une activité hydrogéologique

restreinte, nulle ou peut être complètement fossile 

(Fig. 6);

• de traces résiduelles de calcite (Fig. 8);

• de granules et grains de calcite accolés.

Problématique

Actuellement l’accès à la cavité se fait directement

dans la salle principale, la grotte n’est séparée de l’exté-

rieur que par une porte et un auvent vitrés. Les entrées

préhistoriques présumées sont fermées par des trappes

métalliques, une à l’ouest ouverte.

Le domaine souterrain et les œuvres préhistoriques

associées subissent l’impact des facteurs climatiques

externes. La diversité des états micromorphologiques

des dépôts calciques évoquées ci-dessus et présents 

tantôt sous les peintures et gravures, tantôt sur elles,

laisse à penser que le concrétionnement n’a pas été

régulier dans les temps préhistoriques et dans l’espace
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5. Évolution du nombre 
de visiteurs de 1989 à 2002

2. Au centre d’une concavité de
la paroi, haute de 100 cm, large
de 95 cm et profonde de 15 cm,
des vestiges de peintures rouges
et noires en partie masquées
sous des dépôt de calcite ont pu
être identifiés (A. C. AraÚjo et
M. Lejeune). Ils comprennent une
tête de cheval en profil absolu
avec un départ de crinière bien
marquée, elle se prolonge
à gauche par des tracés rouges,
interprétés comme étant le
corps de l’animal, et surmontés
de deux traits noirs
IPPAR/M. Ribeiro

3. Dans une faible concavité
de la paroi, on aperçoit la partie
inférieure d’un animal caractérisé
par un membre antérieur massif,
un membre postérieur plus effilé
et le ventre ballonné (A. C. AraÚjo
et M. Lejeune). Ce tracé est
considéré comme très altéré
IPPAR/M. Ribeiro

4. Sur une voûte oblique
abondamment surchargée de 
nervures de calcite se 
répartissent 4 ensembles de 
tracés peints rouges ou noirs:
• 1 figure hybride 
(60 cm sur 20 cm);
• 1 animal (bovidé?) 
de 32 cm sur 20 cm de haut;
• des vestiges indéterminés 
en noirs à gauche;
• 1 série de petits traits rouges
et noirs le long d’une nervure
de calcite
IPPAR/M. Ribeiro

2 3
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de la cavité. Cette instabilité a de fortes chances de

se retrouver actuellement. Certaines scènes ornées 

peuvent donc être stabilisées si rien ne se passe à

l’interface roche/air. D’autres sont en danger suite à

un concrétionnement actif ou à une déstructuration

du support.

Se préoccuper de la conservation des tracés préhisto-

riques demande de s’interroger sur les échanges qui

peuvent exister entre le milieu souterrain et le milieu

environnant, soit directement par les accès (entrée des

visiteurs, fissures ou autres ouvertures plus ou moins

comblées, soit indirectement par la roche). Un bilan

de santé de la cavité sur un cycle climatique complet

(18 mois) s’impose et nécessite un suivi scientifique

régulier. Il permettra à partir de la connaissance du 

climat souterrain, des échanges aérauliques, hydri-

ques… de définir une meilleure démarche conservatoire

de la grotte. En parallèle devront être notés toutes

informations et tous éléments significatifs au niveau

des parois (état d’hydratation, ruissellement…) tant

pour le décor lui-même (extrêmement fragile) que pour

la surface de la roche.

Acquisition de données 

sur le milieu souterrain

La cavité en raison de sa position superficielle (à peine

quelques m la séparent du sommet rocheux), est dans

une situation microclimatique évolutive. Le suivi scien-

tifique de cette évolution devrait mettre en évidence

d’une part les possibilités de condensation de la vapeur

d’eau de l’air sur les parois ornées en période d’inver-

sion des températures du milieu souterrain et d’autre

part la possibilité d’évaporation plus ou moins impor-

tante en dehors de cette période. Rappelons que

condensation et évaporation sont potentiellement nui-

sibles au bon état des parois ornées en raison du risque

d’altération du support et des tracés pour l’une et de

l’apparition d’efflorescences cristallines pour l’autre.

L’humidité absolue de l’atmosphère de la cavité dépend

des mouvements d’air produisant des échanges entre

les différentes salles, les différents niveaux (galeries)

du réseau karstique et l’extérieur.
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6. Panneau de forme losan
délimitée par deux dire
principales de fracturation
roche. Les fissures liées à 
fracturation sont abondam
recouvertes de dépôts et 
bourrelets de calcite. Les 
de couleur rouge – deux 
points – plus ou moins diff
été exécutés sur un suppo
concrétionné. Un des deux
(celui de droite) est partiell
amputé par une écaillure 
dépôt concrétionné et est d
recouvert d’un bourrelet d
calcite. La grotte est en p
active de concrétionneme
activité déjà présente ava
l’exécution de ces tracés. 
L’évolution morphologiqu
ce panneau mérite d’être 
IPPAR/M. Ribeiro

7. Ce panneau haut d’un
quarantaine de cm et large
trentaine de cm comporte
têtes d’équidés emboîtées
une troisième plus petite 
aussi tournée vers la gauc
En profil absolu, elles son
lisibles et bien conservées
Arquivo IPPAR

8. Arrière train d’équidé gr
profil absolu d’après M. Le
La queue est suggérée pa
traits courbes. La patte arri
grêle… Les autres élémen
anatomiques ne sont pas f
ou ont disparu. Une coulé
calcite traverse ce qui pou
être le corps de l’animal
Arquivo IPPAR



Suivi des échanges souterrains

Nous avons défini un protocole

d’études pour suivre les échanges

thermiques et hydriques au droit 

des parois. Il devrait permettre de: 

• mieux comprendre les mécanismes

locaux d’échanges aux interfaces

(roche/air);

• mieux apprécier les circulations de

l’air à l’échelle de la cavité;

• et donc de mieux prévoir l’influence

de perturbations d’origine climati-

que, hydrogéologique et anthropique. 

La configuration du système karsti-

que auquel appartient la cavité restant à définir, les

raisons évoquées précédemment nous conduisent à

prévoir de mesurer les débits d’air dans la cavité, les

variations de la pression atmosphérique, la tempéra-

ture et la pression partielle de vapeur d’eau de l’air

dans la grotte et à l’extérieur ainsi que la température

superficielle de la roche. Ces mesures ont lieu en plu-

sieurs points caractéristiques du réseau souterrain. Elles

doivent être associées à un suivi régulier et rigoureux

de la cavité (mesures de débits d’air, températures de

surface I. R., humidités pariétales), permettant de noter

les variations d’hydratation, les zones de ruissellement

éventuel, les suintements.

Moyens mis en place

Une centrale de mesures dotée d’une autonomie d’au

moins 90 jours permet de recueillir les données men-

tionnées ci-dessus. Elle est alimentée par une source

d’énergie de 12 V sur panneaux solaires, et une 

liaison téléphonique GSM permet sa maintenance et

son interrogation à distance (Fig. 9).

Les capteurs mis en place dans la cavité fournissent

les informations suivantes:

• Mesure des débits d’air (un anémomètre à fils chauds);

• Mesure des températures (12 sondes Pt100 au

1/100°C dont 6 dans l’air et 6 pour la roche consti-

tuant 6 stations de suivi);

• Mesure de la pression partielle de vapeur d’eau dans

l’air (1 psychromètre).

Et ceux à l’extérieur sous abri météo:

• La mesure de l’humidité relative de l’air (une sonde

capacitive);

• La mesure de la pression atmosphérique;

• La mesure de la température de l’air (1 sonde Pt100

au 1/10°C).

La cartographie pariétale des variations des mesures

de températures de surface par infrarouge, et celle des

mesures de l’humidité superficielle par TDR1 sont effec-

tuées à chaque mission (1 par trimestre).

Documentation des parois

Le suivi systématique des états de parois est assuré par

une conservatrice-restauratrice de peintures murales.

Il est réalisé à partir d’une mosaïque photographique

sur laquelle sont reportés les informations concernant
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10. Plan de la cavité 
avec implantation des capteurs

9. Centrale d’acquisition 
automatique des mesures et
psychromètre
Arquivo CDGA, Universidade de Bordéus



l’état de paroi de chaque zone ornée, pouvant être

rencontrées dans ce site:

• les caractéristiques du support des tracés dus à la

roche elle-même:

• accidents morphologiques,

• fissures,

• joints de stratification,

• pores,

• présence de fossiles ou de débris coquilliers;

• l’état de la roche en surface:

• grains du calcaire bien cimentés,

• pulvérulence;

• les phénomènes d’érosion du support;

• les phénomènes d’érosion des tracés:

• usure des traits gravés ou peints,

• perte de matières picturales;

• les formes de dépôts de calcite actifs ou fossiles:

• voiles et bourgeonnements de calcite,

• efflorescences cristallines,

• granules;

• les accumulations de dépôts étrangers et de sur-

charges:

• nature,

• aspect,

• coloration;

• la présence éventuelle de microorganismes;

• l’état d’hydratation temporaire ou permanent des

parois. Les cas suivant devront si possible être diffé-

renciés:

• traces d’écoulement visible d’eau,

• film d’eau bien localisé,

• présence de gouttelettes d’eau de condensation,

• imprégnation diffuse de la roche;

• visualisation des cheminements d’eau;

• à cet inventaire au niveau des parois peut être ajou-

tée la cartographie des impacts de gouttes d’eau au

sol, et tout facteur permettant d‘identifier et de com-

pléter les points précédents.

Ces phénomènes observés régulièrement seront codi-

fiés et reportés sur des transparents de manière à iden-

tifier les diverses interactions; elles feront partie du

suivi général de la caverne.

A l’issue de mesures et d’observations durant un cycle

climatique, il sera possible de faire un bilan de santé

de la cavité et de proposer des recommandations

concernant les moyens d’assurer une bonne conser-

vation de ce site.

Conclusion

Le but de cette étude est d’obtenir des données mul-

tiparamétriques afin d’apprécier la qualité des condi-

tions de conservation de la grotte d’Escoural. La com-

préhension des mécanismes d’échange au niveau des

parois, des circulations d’air, devra permettre de pré-

voir l’influence de perturbations d’origine diverse; il

faudra éviter l’instauration de conditions favorables

aux corrosions et aux cristallisations sur la paroi ornée.

A cette fin, il faudra limiter au maximum les transferts

au droit des interfaces air-roche et donc maintenir les

paramètres de l’air (température, humidité...) dans la

cavité aussi près que possible des valeurs assurant les

équilibres, évitant ainsi le déclenchement de proces-

sus de condensation, d’évaporation…

La meilleure gestion de la conservation de la cavité

pourra passer le cas échéant par la proposition de dis-

positifs de protection mieux adaptés. 
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1 Time Domain Reflectometry: méthode de mesure de la vitesse de propagation d’une onde électromagnétique dans une ligne de transmission.

On peut considérer que la TDR est une méthode de mesure de la permittivité électrique donc indirectement de l’humidité du matériau.
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1. Introdução

O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha de Coimbra foi

afectado, logo desde o fim da sua construção, que se

iniciou em 1316, por sucessivos períodos de inunda-

ções, em consequência do rápido processo de assorea-

mento do rio Mondego.

Em 1331, um ano após a conclusão da igreja do

Mosteiro, ocorreu uma cheia de enormes proporções,

tendo a água penetrado na igreja e coberto o túmulo

que D. Isabel havia mandado fazer para si. 

No século XV as inundações das áreas monásticas eram

já muito frequentes e no século XVI houve necessidade

de subir a cota do pavimento cerca de 0,60 m (para

a cota 12,60), uma vez que as águas residiam per-

manentemente dentro dos edifícios. 

Mesmo após a construção de um pavimento intermé-

dio no prolongamento da capela funerária, sensivel-

mente à cota 19,00, entre 1612 e 1615, as condições

de salubridade foram-se deteriorando devido à pre-

sença da água, tendo o Mosteiro sido abandonado

definitivamente pelas religiosas em 1677, ou seja, 

cerca de trezentos e cinquenta anos após a sua

conclusão.

No século XVIII apenas a igreja estava intacta. Todas

as outras dependências ou tinham ruído ou estavam

cobertas por sedimentos.

A contínua deposição de sedimentos provocou o soter-

ramento das estruturas exteriores à igreja até cerca da

cota 19,10. Dentro da igreja os materiais depositados

atingiram cotas entre 14,40 e 17,40. 

Em 1995 deu-se início a uma intervenção arqueoló-

gica que, após uma primeira tentativa de remover as

diferentes camadas de areias e lodos, através de um

sistema de sucção das partículas de terreno após a sua

desagregação, que se revelou arqueologicamente 

contraproducente, se fez ao abrigo de um rebaixa-

mento do nível freático, com bombagens permanen-

tes (onze bombas com uma capacidade de bombagem

superior a 2000 m3/h).
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Os elevados custos inerentes à manutenção a seco da

área envolvente do Mosteiro, a degradação do sistema

de bombagem ao longo do tempo e o interesse de

prolongar as escavações arqueológicas para os lados

Poente e Sul, conduziram à implementação de uma

solução definitiva constituída por uma cortina perifé-

rica de contenção hidráulica. Para o efeito, foi lançado

um concurso de concepção-construção, adjudicado à

empresa Teixeira Duarte, cuja obra se encontra actual-

mente em fase de conclusão.

O projecto contempla uma cortina de impermeabili-

zação e contenção periférica de forma rectangular,

composta por uma parede moldada em betão armado

nos alinhamentos Norte e Poente, para permitir a esca-

vação no interior do recinto recorrendo à utilização de

ancoragens a dois níveis, e uma parede moldada

auto-endurecedora de bentonite-cimento nos alinha-

mentos Sul e Nascente e em parte dos alinhamentos

Norte e Poente. As paredes, executadas até profundi-

dades variáveis entre 16,00 e 24,80 m, foram prolon-

gadas inferiormente por um tratamento do maciço

rochoso por injecções de calda de cimento em furos

com um comprimento de 10 a 15 m.

O IPPAR, através da Divisão de Obras, Conservação e

Restauro da Direcção Regional de Coimbra, coorde-

nou a empreitada, fazendo acompanhar os trabalhos

por uma equipa de arqueologia, pela fiscalização a

cargo da empresa Cenor e pela assessoria técnica do

Instituto Pedro Nunes.

2. Enquadramento geológico e geotécnico

Os terrenos interessados pela obra situam-se na mar-

gem esquerda do rio Mondego, à entrada da cidade

de Coimbra.

Trata-se de formações do Quaternário, pertencentes à

bacia aluvionar do rio Mondego, depositadas sobre

terrenos de idade jurássica, constituídos essencialmente

por calcários e margas. Superficialmente ocorrem ater-

ros com espessura variável, aparentemente bastante

antigos, sendo aliás objecto de trabalhos de inves-

tigação arqueológica na envolvente do Mosteiro.

O reconhecimento geológico foi realizado em duas

fases (1984 e 1997) através de um conjunto de dezas-

sete sondagens mecânicas à percussão que permiti-

ram reconhecer a litologia das formações e a realiza-

ção de ensaios SPT e de permeabilidade do tipo Lugeon.

No início da obra foram realizadas mais sete son-

dagens à rotação, ao longo do alinhamento das

paredes, para reconhecimento do substrato com

realização sistemática de ensaios Lugeon.
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3. Corte geológico segun
o eixo da igreja



O conjunto de informação disponível permitiu indivi-

dualizar as seguintes formações:

C1 – Depósitos de aterro antigos, heterogéneos, are-

nosos a argilosos com pedras, com espessura variável

entre 0,5 e 8,5 m;

C2A – Lodos siltosos a arenosos moles a muito moles,

com espessura variável entre 1,0 e 9,0 m;

C2B – Areias médias a grosseiras, mais ou menos argi-

losas, medianamente a muito compactas, com espes-

sura entre 3,0 e 12,5 m;

C2C – Areias e cascalheiras, mais ou menos argilosas,

muito compactas (número de pancadas do SPT, N>60),

com espessura variável entre 5,0 e 16,0 m;

C3A – Argilas amarelas e cinzentas escuras, margosas,

moles, na transição para o maciço margo-calcário, em

camadas descontínuas de forma lenticular e espessura

média de 2,0 m;

C3B – Margas amareladas a acastanhadas com inter-

calações de calcários pulverulentos, com alguma car-

sificação, espessura entre 2,0 e 10,0 m, muito resis-

tentes com N = 40 a 60 pancadas e com elevada

permeabilidade (21 a 47 UL);

C3C – Calcários margosos cinzentos a amarelados,

muito fracturados, com valores do índice RQD entre 20

e 40% e com elevada permeabilidade (20 a 80 UL).

3. Concepção e descrição geral 

da cortina de contenção hidráulica

Na concepção da cortina foram considerados os aspec-

tos ligados à minimização das interferências com o

património arqueológico e aos condicionamentos hidro-

geológicos e geotécnicos locais.

As intervenções preconizadas incluíram a construção

de uma cortina com um desenvolvimento total de 

526 m, constituída por uma parede moldada auto-

-endurecedora com 358 m e por uma parede moldada

em betão armado com 168 m, que cumpre também

funções de contenção, mediante a execução de anco-

ragens a dois níveis.

Durante a execução foram efectuados alguns ajus-

tes na implantação da cortina no alinhamento Poente,

de modo a reduzir, tanto quanto possível, a inter-

ferência com estruturas arqueológicas enterradas.

A espessura da cortina foi fixada em 0,80 m, por razões

executivas relacionadas com a presença em profundi-

dade de níveis de cascalheiras grosseiras. A penetra-

ção no substrato nunca foi inferior a 1 m, tendo atin-

gido no máximo 3 m.

O prolongamento em profundidade da cortina de

contenção hidráulica foi executado através de um

tratamento do maciço rochoso por injecções de

calda de cimento.

Quer as paredes moldadas, quer a cortina de injec-

ções, foram executadas mantendo-se o nível freático

no interior do recinto cerca da cota 17,00, por forma

a reduzir a velocidade de percolação da água, evitando

assim o arrastamento das caldas.

4. Cortina auto-endurecedora 

de bentonite-cimento

A cortina auto-endurecedora (mistura de cimento,

bentonite e água), com uma área de 7026 m2, foi exe-

cutada, em geral, com painéis primários com 7 m de

largura e secundários com 3 m de largura. Para garan-

tir uma eficiente ligação entre painéis a largura de

sobreposição foi de 0,5 m.

A composição da calda auto-endurecedora foi fixada

com base num conjunto de ensaios prévios efectua-

dos em laboratório sobre provetes com várias compo-

sições, executados com cimento dos tipos I e II, sobre

os quais se realizaram ensaios de compressão simples,

triaxiais e de permeabilidade. Foram ainda realizadas

sobre as misturas determinações da densidade, da vis-

cosidade em cone de Marsh e do pH.

Em função dos resultados da evolução da resistência

à compressão uniaxial ao longo do tempo, adoptou-se

uma calda com cerca de 35 kg de bentonite, 200 kg

de cimento e 1000 l de água.

Durante a fase de execução da parede auto-endurece-

dora procedeu-se diariamente ao controlo da densidade,

da viscosidade, do pH, do filtrado e do “cake” da calda e,

semanalmente, procedeu-se à recolha de amostras a

várias profundidades nos painéis em execução, para

realização de ensaios de compressão simples e triaixial.

A verificação da integridade da cortina baseou-se na

realização de sondagens à rotação com recolha con-

tínua de testemunho e de ensaios com penetrómetro

dinâmico ligeiro (PDL).

Para realização desta cortina foi mobilizada uma cen-

tral de produção de calda de bentonite-cimento, dotada
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de silos de armazenamento de cimento, balanças e

sem-fins, misturadores, tanques de armazenamento,

assim como bombas e tubagens para o transporte da

calda até ao local de escavação das valas.

5. Cortina de betão armado

A cortina de betão armado, com uma área de 3170 m2,

foi executada, em geral, com painéis primários com

2,6 m de largura e secundários com 4,2 m de largura,

com utilização de tubos junta. Incorpora um conjunto

de tubos metálicos (trompetes) para permitir a colo-

cação de ancoragens. 

Na sequência do reconhecimento preliminar de estru-

turas arqueológicas enterradas ao longo do alinha-

mento Poente, procedeu-se ao desvio da cortina, neste

alinhamento, para uma zona mais afastada da igreja.

O betão que materializa esta cortina, com um con-

sumo total de 3162 m3, é do tipo C25/30 S4 EC2 D25.
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5. Central de fabrico da c
auto-endurecedora (2002)
Teixeira Duarte/Ivo Rosa

6. Bennes com accioname
hidráulico (2001)
Teixeira Duarte/Ivo Rosa

4. Planta da cortina perifé
de contenção hidráulica



Durante a execução dos painéis procedeu-se à reco-

lha de um conjunto de amostras do betão utilizado,

para realização de ensaios de compressão simples. 

Para a realização desta cortina foi mobilizada uma cen-

tral de produção e tratamento de lamas bentoníticas,

necessárias a estabilização da escavação, integrando

um sistema de mistura e armazenamento de lamas e

uma central de desarenização.

6. Cortina de injecções

Após ponderada a necessidade de acautelar uma redu-

ção significativa dos caudais de água afluentes ao inte-

rior da zona delimitada pela cortina, através do aumento

do caminho de percolação e consequente redução do

gradiente hidráulico, preconizou-se um comprimento

de 10 a 15 m abaixo da cota de encastramento das

paredes moldadas para o tratamento por injecções

de cimento. A área tratada foi de cerca de 7900 m2.

A importância deste tratamento pode ser compreen-

dida se se atender à natureza sedimentar do substrato,

constituído por alternâncias de níveis margosos e car-

bonatados, por vezes de espessura centimétrica em

planos sub-horizontais, associada a um elevado grau

de fracturação e a fenómenos de dissolução/carsifica-

ção, o que lhe confere permeabilidade muito elevada

(20 a 80 UL).

Foi realizado um programa de ensaios prévios com cal-

das de diferentes composições, fazendo variar a razão

ponderal de cimento/água e de bentonite/cimento.

Sobre as várias caldas foram realizados ensaios para

determinação da exsudação, viscosidade em cone de

Marsh, densidade e resistência mecânica. Em função dos

resultados obtidos, adoptaram-se três tipos de calda,

com composições cimento/água de C/A=1/2 (com

3% de bentonite), C/A =1/1 (com 2% de bentonite)

e C/A=1,5/1 (com 0% de bentonite).

A cortina de injecções compreendeu a realização de

furos primários (afastados entre si de 12 m), furos

secundários (a meia distância dos furos primários), furos

terciários (afastados entre si de 6 m e a meia distân-

cia entre os furos primários e os secundários) e furos

quaternários (com afastamento entre si de 3 m e inter-

calados entre os restantes furos), daqui resultando um

afastamento final entre furos de 1,5 m. O compri-

mento dos furos primários, secundários e terciários 

88

C A D E R N O CIÊNCIAS E TÉCNICAS APLICADAS AO PATRIMÓNIO

7. Muros guia e balde 
de escavação (2001) 
Cenor/Mateus de Brito

8. Escavação de um painel
secundário ao abrigo da calda
auto-endurecedora
observando-se a reentrância 
no painel primário adjacente
(2002)
Cenor/Mateus de Brito

9. Execução de ensaio com 
o penetrómetro dinâmico
ligeiro (2002) 
Cenor/Mateus de Brito

10. Amostras de calda colhidas
a várias profundidades para
ensaios laboratoriais (2001) 
Cenor/Mateus de Brito



foi de 15 m e dos furos quaternários foi de 10 m.

Foram colocados negativos ao eixo das paredes mol-

dadas na fase de execução dos painéis, constituídos

por tubos metálicos com 100 mm de diâmetro, por

forma a evitar a perfuração ao longo das paredes. 

A perfuração do substrato foi feita à roto-percussão

com diâmetro de 75 mm, com injecção de água.

No início dos trabalhos de injecção, tendo em vista

definir a metodologia de injecção, foi realizado um

bloco de ensaio com uma extensão de 12 m, consti-

tuído por nove furos (dois primários, um secundário,

dois terciários e quatro quaternários).

Em face da tentativa falhada de executar as injecções

dos furos pelo método ascendente, por se verificar o

colapso sistemático das paredes dos furos e a impos-

sibilidade de introdução do obturador, a injecção dos

furos foi sistematicamente executada pelo método 

descendente.

A média do consumo de cimento nos furos primários

e secundários foi de 670 kg/m, nos furos terciários 

de 610 kg/m e nos furos quaternários de 520 kg/m. 

O consumo total de cimento foi de 2500 t e de ben-

tonite de 62,5 t para uma quantidade total de perfu-

ração de 12 945 m.

Após a conclusão dos furos quaternários, realizaram-

-se furos de verificação da eficiência do tratamento

em todo o perímetro da obra, com ensaios de per-

meabilidade do tipo Lugeon a três níveis. O valor

máximo da permeabilidade que se pretendeu atingir

com as injecções foi de 5 UL, objectivo que se tem

vindo a cumprir uma vez que nos furos de verifica-

ção já realizados se obtiveram permeabilidades entre

1 e 5 UL.

7. Ensaios de bombagem

Após conclusão das paredes moldadas e antes do 

início da cortina de injecções procedeu-se a ensaios

de bombagem por forma a tirar conclusões sobre a 

contribuição das paredes moldadas para a redução do

caudal infiltrado.

O caudal infiltrado de referência, obtido por medição

antes do início da obra, foi de 860 m3/h, com o nível

de água rebaixado para a cota 13,00 e correspondente

a uma área de influência de cerca de 50% da área

delimitada pela cortina de contenção hidráulica.
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11. Caixa de armadura de
painel de betão armado c
trompetes a dois níveis (2
Cenor/Mateus de Brito

12. Betonagem de um pa
de betão armado, observan
o tubo entre painéis 
e a mesa de arranque 
do tubo (2002)
Cenor/Mateus de Brito

13. Central de fabrico 
e injecção de calda (2002
Teixeira Duarte/Costa Vilar 



O ensaio de bombagem consistiu no rebaixamento do

nível de água no interior da cortina, com medição do

caudal bombado, para três patamares de rebaixamento. 

No último patamar, estabilizado à cota 12,00, o cau-

dal bombado foi de cerca de 150 m3/h, verificando-se

a contribuição efectiva das paredes moldadas para o

controlo da percolação, uma vez que este caudal corres-

ponde a cerca de 20% do caudal inicial de referência.

Em complemento aos estudos efectuados na fase de

projecto foi efectuada uma modelação numérica do

rebaixamento, com recurso a um programa de ele-

mentos finitos, tendo em conta os resultados dos

ensaios de bombagem, o que permitiu concluir que os

coeficientes de permeabilidade das camadas que con-

trolam o escoamento hidráulico seriam as seguintes:

cascalheiras argilosas – k=2x10-3 m/s; complexo margo-

-calcário – k=5x10-5 m/s.

Concluídas as injecções irá ser efectuado um novo

ensaio de bombagem por forma a permitir determinar

a eficiência do tratamento projectado, que prevê um

caudal residual afluente ao interior da cortina de cerca

de 10% do caudal inicial.

8. Sistema de drenagem

Com a conclusão da cortina de contenção hidráulica,

o caudal residual afluente ao interior da cortina será

captado por um sistema de drenagem aligeirado, consti-

tuído por uma linha de furos de captação, semelhantes

aos actuais, mas equipados para caudais inferiores.
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15. Perfuração dos furos 
de injecção (2002)
Cenor/Mateus de Brito

14. Negativos na parede moldada
para os furos de injecção (2002) 
Cenor/Mateus de Brito



O destino final das águas bombadas do interior da 

cortina será o rio Mondego.

9. Observação

O controlo da funcionalidade da cortina de imper-

meabilização e do comportamento estrutural da 

parede em betão armado, com funções mistas de 

impermeabilização e de contenção, será assegurado

por um sistema de observação constituído por oito

inclinómetros para permitir a medição dos desloca-

mentos horizontais ao longo da altura da parede, 

duas células de carga para controlo da evolução e 

magnitude das forças nas ancoragens e dezanove 

piezómetros com tomadas de água a dois níveis para

medição dos níveis hidrostáticos dentro e fora da 

cortina.

10. Protecção contra cheias

Numa fase posterior será construído sobre as paredes

um sistema de aterros e de muros de betão armado

com o coroamento à cota 20,00 para assegurar a pro-

tecção contra cheias do rio Mondego.
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“Em Ersília, para estabelecer as relações que governam a vida

da cidade, os habitantes estendem fios entre as esquinas das

casas, brancos ou pretos ou cinzentos ou pretos e brancos,

conforme assinalem relações de parentesco, permuta, auto-

ridade, representação. Quando os fios são tantos que já não

se pode passar pelo meio deles, os habitantes vão-se embora;

as casas desmontadas; só restam os fios e os suportes dos fios.

Da vertente de um monte, acampados com as mobílias, os

refugiados de Ersília vêem o intricado de fios estendidos e

de postes que se ergue na planície. Isto é ainda a cidade de

Ersília, e eles não são nada.

Reedificam Ersília noutro lugar. Tecem com os fios uma figura

semelhante que desejariam mais complicada e ao mesmo

tempo mais regular que a outra. Depois abandonam-na 

e levam ainda para mais longe tanto a si próprios como as

suas casas.

Assim viajando no território de Ersília encontramos as ruínas

das cidades abandonadas, sem as muralhas que não duram,

sem as ossadas dos mortos que o vento faz rebolar: teias de

relações intricadas que procuram uma forma”.

ITALO CALVINO, As Cidades Invisíveis

0. Introdução

Castelo Velho de Freixo de Numão localiza-se no Alto

Douro português (Fig. 1), no concelho de Vila Nova

de Foz Côa (Fig. 2).

Entre 1989 e 2001 realizaram-se doze campanhas de

escavações arqueológicas orientadas pela autora. Em

2000 o sítio de Castelo Velho passou para a posse do

Estado como estação arqueológica afecta ao IPPAR.

A partir de 2001 concebeu-se um projecto de estudo

e valorização patrimonial do lugar
1

que, sob a coor-

denação da autora, foi candidatado pelo IPPAR ao

programa Operacional de Cultura que o aprovou. 
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2. Localização do sítio de Castelo Velho de Freixo de Numão no Alto Douro, 
no concelho de Vila Nova de Foz Côa.
Estações arqueológicas – Castelo Velho, Castanheiro do Vento, Castelo de Numão,
Santa Eufémia, Montes 
Desenho final de V. Fonseca com base na carta de 1:100 000 do Instituto Nacional de Investigação Agrária

1. Localização do sítio de Castelo Velho de Freixo de Numão na Península Ibérica



Tal projecto, que tem uma vigência inicial de três anos

(entre 2001 e 2003), pretende preparar o local para 

a fruição pública, tirando partido de todo o conhe-

cimento acumulado pela investigação multidiscipli-

nar desenvolvida ao longo de mais de uma década

(JORGE, S. O., no prelo a).

Sobre o sítio de Castelo Velho de Freixo de Numão já

se produziram múltiplos trabalhos de investigação, os

quais constituem a base documental publicada que

serve de apoio ao presente texto.

A cronologia absoluta de Castelo Velho tomou como

ponto de partida a análise de trinta datas de C14,

sobre a qual incidiu um recente trabalho de colabo-

ração (JORGE, S. O. e RUBINOS, A., 2002).

A arquitectura do “monumento” foi objecto de cur-

tos apontamentos (JORGE, S. O., 1993, 1994, 1998 a),

sendo pretexto de uma reflexão mais desenvolvida

no actual trabalho.

Os recipientes cerâmicos foram tratados parcialmente

em dissertações de mestrado de arqueologia, apresen-

tadas à Faculdade de Letras da Universidade do Porto

(FLUP) durante a década de 90 (CRUZ, M. D. G., 1993;

BOTELHO, I. T., 1996; SILVA, C. M. C., 1996; MURALHA, J., 1996;

PEREIRA, L. S., 1999; VARELA, J. M., 2000). Sobre um frag-

mento de vaso campaniforme cordado foi realizada recen-

temente uma breve abordagem (JORGE, S. O., no prelo b).

Os artefactos líticos foram alvo de um primeiro estudo

em 1996 (MURALHA, J., 1996). Os vestígios de espé-

cies vegetais foram analisados ao longo da década

de 90 (FIGUEIRAL, I., 1998, 1999). Por sua vez, os ves-

tígios osteológicos (fauna e ossos humanos) foram

já parcialmente identificados (ANTUNES, M. T., 1995;

ANTUNES, M. T. e CUNHA, S., 1998).

Encontram-se actualmente em preparação três teses

de mestrado e uma de doutoramento (respectivamente

da autoria de L. Baptista, M. L. Oliveira, S. Gomes e

G. Velho), a apresentar à Faculdade de Letras da

Universidade do Porto (FLUP), cujo objectivo é o estudo

da globalidade dos materiais e a constituição de uma

base de dados informatizada.

O presente texto utiliza selectivamente os dados publi-

cados, e ainda informações inéditas disponibilizadas

quer pelos autores já referidos (que preparam teses de

mestrado/doutoramento), quer pelos cientistas que

integram o projecto de investigação do sítio (nomea-

damente Miguel Telles Antunes, Isabel Figueiral e

António Rubinos).

Os dados relativos a materiais metálicos, objectos de

adorno e pesos de tear resultaram de uma análise

prévia da autora2.

O presente texto não deve ser tomado como uma sín-

tese anterior à futura monografia3, mas antes como

uma reflexão preliminar, que utiliza dados de diferente

natureza (publicados e inéditos), para melhor enquadrar

uma exposição que se pretende prospectiva4.

1. O sítio de Castelo Velho de Freixo 

de Numão: uma abordagem arqueológica

1. Não existem razões para supor que antes de

3000 a.C. o topo do esporão de Castelo Velho (Fig. 3)

tenha sido ocupado.

Por volta deste marco o cume do morro revelou ves-

tígios de uma primeira ocupação, aparentemente efé-

mera, articulável com sedimentos de cor acinzentada,

a que se deu o nome de camada 4. Tais sedimentos

observam-se em áreas descontínuas e restritas, des-

crevendo um arco de círculo localizado sob um recinto

construído num momento imediatamente posterior

(Fig. 4).

Em correspondência com esses sedimentos, foram edi-

ficadas lareiras, estruturas de combustão, “lajeados”,

fossas, buracos de poste e ainda um torreão (T1) (Fig. 4).

Tal torreão, virado a sudoeste, constitui, até ao pre-
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3. Remate de esporão (seta) 
onde se localiza o sítio de
Castelo Velho. Vista tirada 
de oeste
S. O. Jorge



sente, a estrutura mais imponente e duradoura desta

primeira fase construtiva. De realçar, desde já, que este

torreão, construído por volta de 3000 a.C., manter-

-se-á activo até c. 1300 a.C., funcionando durante

mais de mil e quinhentos anos.

Durante esta primeira fase, que poderá ter durado uma

centena de anos, foram observados indicadores de

uma paisagem envolvente de ambiência mediterrânica

(ligeiramente mais húmida do que na actualidade),

onde surgem indícios de um bosque de azinheiras e

sobreiros/carrascos. Foram ainda reconhecidos vestí-

gios de carvalho de folha caduca, de medronheiro, de

freixo, de giesta e de pilriteiro.

Os dados arqueolozoológicos são muito parcos. Apenas

foram identificados o boi e o carneiro.

Entre os materiais detectados sobressaem os vasos

cerâmicos, cujo fabrico e decoração de alguns pare-

cem diferir de exemplares de momentos posteriores.

De resto, o aspecto vestigial da globalidade dos arte-

factos pode dever-se tanto à especificidade desta pri-

meira ocupação, como a processos pós-deposicionais

e/ou a “limpezas” que a tornaram materialmente pouco

expressiva. Aliás, tal situação, que é correlativa de uma

profunda movimentação sedimentar, de origem natu-

ral e/ou antrópica, encontra-se bem representada na

“desadequação” da maioria das datas de C14 de sete

datas, apenas uma (ICEN 535 – 3018 – 2465 cal BC)

deverá reflectir a realidade arqueológica. A maior parte

das amostras de carvão datadas pela C14 provém de

áreas que foram sujeitas a alterações operadas ao longo

dos séculos seguintes, nomeadamente através da cons-

trução de um recinto, da edificação de “entradas” e

da sua posterior “condenação”. Tais acções poderão

explicar as datações tardias de algumas amostras que,

efectivamente, deverão remontar a momentos poste-

riores à deposição da camada 4.

2. De c. 2900 a.C. até inícios do segundo milénio a.C.

desenvolve-se uma segunda fase construtiva (Figs. 5,

6 e 7). Esta segunda fase comporta, do ponto de vista 

arquitectónico, a emergência, no alto do morro, de um

“monumento” construído (JORGE, S. O., 1998 b). Exte-

riormente ao “monumento”, vemos surgir, a leste, um

murete/talude (m/t), que deve ter funcionado como sepa-

rador espacial; a leste, sudeste e sul, temos vestígios de

quatro fundos de cabanas (C) (Fig. 6). Todas estas estru-
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5. Planta esquemática do “monumento” 
após campanha arqueológica de 2001:
segunda fase construtiva.
TR – torre central; E – estruturas; 
T1 – torreão; T2 – torreão; B – bastião; 
EST – estrutura leste; m – murete de contenção;
N – entrada norte; NE – entrada nordeste; 
L1 – entrada leste 1; L2 – entrada leste 2; 

S – entrada sul; W1 – entrada oeste 1; 
W2 – entrada oeste 2; A – “avançado”; 
(A) – “átrio”; RP1 – 1.ª rampa; PF1 – 
plataforma intermédia; E.R. – estrutura ritual; 
s – estrutura com sementes; 
RP2 – 2.ª rampa/talude; m/t – murete/talude 
Desenho final de V. Fonseca com base em informação obtida
por A. Guerreiro e S. O. Jorge

4. Planta esquemática do morro após campanha arqueológica de 2001: primeira fase construtiva.
T1 – torreão; tracejado – manchas descontínuas correspondentes à camada 4 
Desenho final de V. Fonseca com base em informação obtida por A. Guerreiro e S. O. Jorge



turas se articulam com sedimentos de cor amarelada,

a que se deu o nome de camada 3.

O “monumento” propriamente dito inclui um recinto

de planta subelíptica delimitado por um murete e, 

a sul, em anexo, uma área subcircular designada “avan-

çado” (A). A sul, sudoeste, oeste e noroeste surge uma

plataforma intermédia (PF1), rodeada por uma rampa

ou talude (RP2).

Por uma questão de comodidade de exposição dividi-

remos o que se segue entre o que surge no interior

do recinto/”avançado” e no seu exterior (plataforma,

rampa/talude).

• Interior do recinto/“avançado” (Figs. 5, 8, 9 e 10)

O recinto, de planta subelíptica, deveria ter inicialmente

sete “entradas” estando a mais larga localizada a noro-

este (W1). No interior, surge, descentrada, a base pétrea

de uma torre (ou “plataforma”) (TR) e, associadas,

quatro pequenas estruturas globalmente equidistantes

(E). Quase encostadas ao murete delimitador, para

além do torreão (T1), ocorrem sete estruturas de planta

subcircular (estruturas 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10), e, no topo

e na base do “avançado”, mais três (estruturas 3, 4 e 9).

Na entrada mais larga (W1), encostada ao muro deli-

mitador, foi detectada uma outra estrutura, de planta

subquadrangular, contendo uma deposição intacta

(constituída sobretudo por sementes de cereal e vasos

fragmentados) (S). Tendo em vista o conteúdo de todas

estas estruturas, podemos apartar três grandes situações:

uma estrutura fechada, com o conteúdo preservado

(estrutura com sementes (S)); duas estruturas limpas, ao

nível da base, e “condenadas” com lajes de xisto (estru-

turas 4 e 9); estruturas cujos conteúdos foram alte-

rados mercê das diversas utilizações (as restantes).

Adossadas ao lado externo do recinto foram observa-

das diversas estruturas: bastião norte (B) (Fig. 18); 

estrutura subrectangular, a leste (EST); muretes de 

contenção (m).

• Exterior do recinto/“avançado”: plataforma,

rampa/talude (Fig. 5)

Em frente à entrada sul no recinto, em plena 

plataforma, e confinando com o limite oeste do 

“avançado”, foi edificado um provável “átrio” (A),

delimitado por um alinhamento de pedras que, simul-
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6. Planta esquemática do “monumento” após campanha arqueológica de 2001: 
segunda fase construtiva.
C – fundos de cabanas no exterior do “monumento”. A restante informação é igual à da Fig. 6

7. Planta esquemática do “monumento” após campanha arqueológica de 2001: 
final da segunda fase construtiva.
Z – área de sobreposição de materiais/artefactos no interior do recinto; 
Y – área de sobreposição de materiais/artefactos no exterior do recinto.
Mantêm-se abertas as entradas W1 e S. A restante informação é igual à da Fig. 6



taneamente, pontua, naquela zona, o topo da rampa

ou talude. Na plataforma, para além do átrio, sobres-

saem, entre muitas outras, duas estruturas pétreas:

uma contendo ossos humanos (E.R.) e outra sendo um

torreão (T2).

A rampa ou talude (que, a oeste, sudoeste ou sul pode

atingir oito metros de largura) é constituída superficial-

mente por pedra e argila.

Nesta área exterior, e reportando-nos ao conteúdo das

principais estruturas, verificamos apenas duas situa-

ções: uma estrutura fechada, com o conteúdo intacto

(estrutura com ossos humanos (E. R.); estruturas cujos

conteúdos foram alterados com as diversas utilizações

(restantes estruturas).

Durante esta longa fase construtiva (cerca de mil anos?)

manteve-se, aparentemente, a mesma paisagem envol-

vente, de ambiência mediterrânica, caracterizada na

primeira fase construtiva. Para além da ocorrência

de vestígios de um bosque de azinheiras, sobreiros/

/carrascos, verifica-se a presença esporádica do pinheiro

bravo e o desenvolvimento do medronheiro, da esteva,

do zimbro e do trovisco.

Os dados relativos à fauna identificada no sítio são

mais abundantes do que no início da ocupação de

Castelo Velho. Verificaram-se várias concentrações 

(no interior e extrerior do recinto) e identificaram-se as

seguintes espécies: cabra, carneiro, boi (espécies domi-

nantes ), coelho, raposa, porco, cobra e mexilhão do rio.

Os materiais recolhidos são abundantes e variados. 

Os vasos cerâmicos, extraordinariamente frequentes,

integram, maioritariamente, as formas tradicionais do

terceiro milénio a.C. do Norte de Portugal. As deco-

rações, fundamentalmente à base de impressões 

“penteadas”, podem incluir organizações supra-regio-

nais como o “motivo oculado”. De realçar a presença

de dois fragmentos cerâmicos (provavelmente do mesmo

vaso) com decoração campaniforme cordada (Fig. 11).

Tal decoração surge pela primeira vez no Norte de

Portugal, sendo extremamente rara a nível peninsular.

Entre os artefactos de pedra lascada, fundamental-

mente de quartzo, surgem apenas sete pontas de seta.

Os onze artefactos de pedra polida (de anfibolite/sili-

manite) distribuem-se pelas categorias de machado,

enxó e goiva ou escopro. Entre os utensílios líticos

macrolíticos predominam os artefactos de per-

cussão/polimento (como os percutores, os martelos, os

polidores/alisadores, os seixos) de grauvaque, quartzo,

quartzito e ainda os dormentes/moventes de granito.

De uma forma geral, no que respeita ao material lítico,

e apesar da longa diacronia desta fase, é diminuta a
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recinto superior tirada pa
Danilo Pavone

9. Vista parcial do interior
do recinto superior 
tirada para noroeste 
V. O. Jorge

10. Pormenor de escavaçã
de uma área no interior 
do recinto superior 
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presença de pontas de seta, lascas retocadas e arte-

factos polidos, estando ausentes as lâminas. Ao con-

trário, abundam os artefactos de percussão/polimento

e os dormentes/moventes.

Os chamados pesos de tear (placas em cerâmica, de

forma sub-rectangular, e ainda os designados “tron-

cos de cilindros achatados”, também em cerâmica) são

abundantes em Castelo Velho, nesta segunda fase.

Foram identificadas cerca de cento e cinquenta e uma

unidades de placas e quatro unidades de “troncos de

cilindros”. Enquanto estes se encontravam dispersos

pelo recinto, os primeiros apresentavam-se maiorita-

riamente agrupados, quer no interior, quer no exterior

do recinto. De sobressair a concentração de vinte e

cinco placas no interior do recinto, no seu lado oeste.

Foram identificados, ao todo, seis agrupamentos de

placas, também predominantemente localizados no

lado oeste do “monumento”. Por outro lado, é pos-

sível visualizar duas situações contextuais para as pla-

cas de cerâmica: quer no interior de estruturas pétreas,

quer em espaços abertos, predominando largamente

neste último caso.

Os restantes materiais são: onze artefactos de cobre

e um de ouro (Fig. 12); catorze contas de colar e três

objectos de adorno.

Todos estes artefactos foram encontrados dissemina-

dos no interior do “monumento”, sem indiciarem quais-

quer vestígios de concentrações.

Seleccionemos agora alguns aspectos sobre os quais

valerá a pena debater futuramente.

Refira-se, em primeiro lugar, o jogo cénico implícito

na presença/ausência de “entradas”. O recinto inte-

grava, como se disse, sete “entradas” (Fig. 5), tendo

cinco delas sido fechadas ainda durante a segunda

fase construtiva (Fig. 7). Coloca-se muito naturalmente

a questão: tais “entradas” foram sendo fechadas suces-

sivamente?; e, neste caso, foram sendo fechadas, uma

a uma, ou por grupos?; tais “entradas” foram fecha-

das simultaneamente?

Todas estas perguntas supõem que o recinto foi cons-

truído incluindo inicialmente as sete “entradas”.

Contudo, de facto, podemos visualizar, pelo menos,

seis cenários teóricos plausíveis.

• Edificação do recinto com sete “entradas”: 

fecho sucessivo, uma a uma, das cinco “entradas”, de

forma a manter-se, no final, apenas duas.

• Edificação do recinto com sete “entradas”: 

fecho sucessivo, por grupos, das cinco “entradas”.

• Edificação do recinto com sete “entradas”: 

fecho simultâneo das cinco “entradas”, de forma a

manter-se, no final, apenas duas.

• Edificação do recinto com menos de sete “entradas”

(por exemplo, duas): 

construção simultânea de “entradas” (por exemplo,

cinco), de forma a manter-se, no final, apenas duas.

• Edificação do recinto com duas “entradas”: 

construção sucessiva, uma a uma, de cinco “entradas”;

fecho sucessivo, uma a uma, de cinco “entradas”, de

forma a manter-se no final, apenas duas.

• Edificação do recinto com menos de sete “entradas”

(por exemplo, duas): 

construção sucessiva, por grupos, de “entradas” (por

exemplo, cinco); 

fecho sucessivo, por grupos, de “entradas” (por exem-

plo, cinco), de forma a manter-se, no final, apenas

duas.

É óbvio que a construção ou fecho (sucessivo ou por

grupos) pode apressar ou dilatar o tempo de utiliza-

ção das “entradas”, segundo várias combinatórias, que

também aumentam apreciavelmente a lista de hipó-

teses teóricas plausíveis.

De qualquer das formas, enquanto as primeiras três

hipóteses configuram uma situação em que se parte

de sete “entradas” (condicionadas) para apenas duas

(o afunilamento, lento ou rápido, pressupõe uma

diminuição das possibilidades cénicas, uma vez que

se fecham passagens), as outras seguintes formulam

uma situação de expansão/retracção de “entradas”. 

O movimento, lento ou rápido, de expansão/retracção,
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11. Macrofotografia de um 
fragmento de cerâmica 
campaniforme cordada 
ICBAS, U. P.

12. Macrofotografia de uma 
fita enrolada, em ouro,
com decoração 
ICBAS, U. P.



pressupõe alternativas na possibilidade de se entrar,

de forma mais ou menos condicionada, heterogénea

ou complexa. Por outro lado, entre as três primeiras 

e as três últimas hipóteses, existe uma diferença 

substancial: a deslocação, do início para o meio 

do processo, da maior exuberância cénica, expressa 

na presença simultânea do maior número de 

“entradas”.

O registo arqueológico é opaco sobre a maior ou menor

verosimilhança de todas estas hipóteses. Acrescente-

-se que, de algumas estruturas pétreas que terão fun-

cionado inicialmente em interacção com as “entradas”

(Fig. 5), chegou até nós exclusivamente o último con-

teúdo, o qual já não era contemporâneo da fase 

em que aquelas “entradas” se encontravam abertas.

Finalmente, saliente-se que, apesar de teoricamente

verosímeis, as últimas três hipóteses apresentadas impli-

cam desmontar-se o murete delimitador do recinto.

De uma certa perspectiva, pode considerar-se menos

“agressivo” construir uma arquitectura cujas abertu-

ras se vão fechando com o tempo (as três primeiras

hipóteses) do que construir e depois “mutilar” o edi-

fício (as três últimas hipóteses). É óbvio que o conceito

de “mutilação” arquitectónica depende de considera-

ções culturais/sociais cuja natureza se desconhece, 

no caso concreto, na sua dimensão espacio-temporal.

Em segundo lugar, saliente-se a ocorrência de áreas

de sobreposição de várias categorias de materiais/arte-

factos. No caso de certos materiais (vasos cerâmicos,

pesos de tear e alguns artefactos líticos), tais áreas

acusam também grande densidade de objectos. Foram

detectadas, basicamente, duas grandes áreas de sobre-

posição: a área Z e a área Y (Fig. 7). A área Z situa-se

no interior do recinto, no seu lado oeste. Abrange

várias lareiras, distintos agrupamentos de pesos de

tear, fossas, buracos de poste e diversas estruturas

pétreas. Entre estas, é de destacar a estrutura S 

(Figs. 7 e 13), encostada ao murete delimitador, na

entrada W1. Tal estrutura continha um conteúdo selado

de sementes de cereal e vasos fragmentados. Nesta

área Z foram identificados vasos cerâmicos, pesos de

tear, artefactos líticos (de pedra lascada e percutores),

sementes de cereal, para além de contas de colar, 

artefactos de cobre, vestígios de fauna e de espécies

vegetais.

A área Y situa-se fora do recinto, a oeste, na plata-

forma intermédia. Encontra-se nas imediações de uma

importante estrutura pétrea e integra uma concentra-

ção de pesos de tear e várias estruturas de combus-

tão. Foram identificados, nesta área, vasos cerâmicos,

pesos de tear, um objecto de adorno, fragmentos de

cobre e vestígios de fauna e de espécies vegetais.

Em determinadas estruturas foram achadas deposições

preservadas, ou seja, conteúdos intactos que revela-

vam uma intencionalidade formalmente expressa. No

interior do recinto temos uma situação excepcional: a

oeste, surge uma estrutura fechada com sementes (S).

No exterior do recinto, também a oeste, emerge outra

estrutura, igualmente fechada, que albergava ossos

humanos (E.R.) (Figs. 5 e 14). No primeiro caso somos

confrontados com um conteúdo constituído por vasos

fragmentados, associados maioritariamente a milhares

de sementes de cereal. Foram identificados, pelo menos,

seis vasos. Contudo, a colocação dos fragmentos de
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vasos cerâmicos e das sementes obedece a regras que

inviabilizam a interpretação linear de “vasos que con-

tinham sementes”. Pelo contrário, o que se denota é

uma con(fusão) deliberada de sementes carbonizadas

e de fragmentos de recipientes cerâmicos, transfor-

mados estes, isoladamente, em “artefactos”, que se

manipulam segundo normas sociais de difícil descodi-

ficação. No segundo caso deparamo-nos com uma

estrutura que sofreu, pelo menos, cinco “momentos”

deposicionais, integrando basicamente ossos huma-

nos, fauna, pesos de tear e fragmentos de vasos cerâ-

micos. Neste contexto, somos levados a destacar dois

aspectos: a rígida formalização da deposição, segundo

regras estritas de colocação e de associação; o esta-

tuto de “artefacto” de todos os elementos que cons-

tituem esta deposição, nomeadamente a grande 

maioria dos ossos humanos e a quase totalidade dos

fragmentos de recipientes cerâmicos. Na verdade, tanto

a maioria dos ossos, como dos fragmentos cerâmicos

são aqui depositados como “relíquias” ritualmente

manipuladas, independentemente de terem perten-

cido, em outros contextos, a partes de esqueletos e

de contentores cerâmicos.

Voltando a investigar a arquitectura do “monumento”,

após o início da segunda fase construtiva (Fig. 5), veri-

ficamos que ocorre uma espécie de dissimetria monu-

mental. O “monumento” alarga-se para oeste e sudo-

este. No interior do recinto, a torre (TR), as estruturas

equidistantes (E), a estrutura com sementes (S), as

zonas Z e Y, todas se concentram a oeste. Por outro

lado, ainda no interior do recinto, a leste e sudeste,

emergem estruturas com características específicas

(estruturas 1, 2, 3 e 4). Fora do recinto, surge, a oeste

e a sudoeste, a plataforma intermédia (inserindo várias

estruturas) (PF1) e a rampa/talude (RP2).

A leste, e aparentemente com funções de separação

espacial, ocorre apenas um murete/talude (m/t).

A complexificar a interpretação deste edifício, que 

se desenvolve basicamente para oeste, observamos a

emergência de uma “plataforma avançada” (A), como

que “entornada” para sul, que cria uma descontinui-

dade com o movimento geral do “monumento” (Fig. 5).

Esta “dissimetria” global suscita vários comentários.

De momento, ocorre-nos destacar sobretudo um. 

O “monumento” cria um maior número de barreiras

monumentais a oeste e sudoeste, precisamente numa

direcção em que, a apenas alguns metros de distân-

cia, surge uma pequena elevação que impede a visi-

bilidade a partir e para o “monumento”.

O apêndice, em “avançado”, desenvolve-se para sul,

na direcção de um horizonte em que se destacam, a

algumas centenas de metros, uma série de elevações

mais baixas.

O horizonte mais amplo, polarizado pelo Monte de 

São Gabriel (a alguns quilómetros de distância em linha

recta), abre-se a leste. Nessa direcção, o “monumento”

abrange uma paisagem vastíssima, não tendo sido, no

entanto, criadas, desse lado, estruturas tão monumentais.

Ou seja, a dissimetria arquitectónica parece articular-

-se com o ângulo de paisagem que o “monumento”

domina: mas, ao contrário do que poderia esperar-se,

não foram construídas estruturas tão monumentais 

na direcção de maior visibilidade do “monumento”.

Este “olha” o Monte de São Gabriel e uma ampla pai-

sagem à sua volta. É certo que desta também se visua-

liza o recinto de Castelo Velho. Mas a complexidade

construtiva do “monumento” operou-se no lado oposto,

a oeste: do lado donde menos se domina a paisagem,

e relativamente à qual se tem menos “ponto de vista”.

A segunda fase construtiva decorreu, como se disse,

ao longo de cerca de mil anos. Os excessivos interva-

los de tempo da maioria das datas de C14 impedem,

em primeiro lugar, a obtenção de uma cronologia fina

que forneça, com uma margem fiável de segurança,

os limites prováveis desta mesma fase. Por outro lado,

nem a cronologia absoluta nem a análise arqueológica

permitem ultrapassar o carácter de palimpsesto das

camadas estratigráficas: os diversos solos de ocupação

encontram-se confundidos em planos topográficos 

que constituem a camada 3.

Daqui decorre que nem podemos visualizar os cená-

rios que presidiram à construção, uso e fecho das

“entradas”, como também não entrevemos os da cons-

trução, utilização, fecho e/ou abandono expresso das

estruturas. O que significa que estamos impossibilita-

dos de capturar os vários passos construtivos desta

fase. Entre um momento provável em que se edifica

o recinto (com as sete “entradas”, por exemplo),

e aquele em que o mesmo é reestruturado (já na

terceira fase construtiva), terão ocorrido múltiplos
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processos de planeamento, ampliação, reutilização,

mutilação, danificação, etc., que não deixaram traço no

chamado “registo arqueológico”. Este aspecto (sem-

pre implícito na análise do sítio) deve ser explicitado

no momento de lhe tentarmos conferir intelegibilidade.

Ao longo da segunda fase construtiva verificou-se um

fenómeno que vai ser recorrente durante toda a vida

do sítio: o fecho simbolicamente intencional ou

“condenação” de estruturas. Assim, fecharam-se 

propositadamente as estruturas S e E.R. (Figs. 7, 13 

e 14). Ou seja, após a deposição ordenada dos respec-

tivos conteúdos, colocaram-se, em regra, pedras, de

forma a proteger/fechar as estruturas. É óbvio que

sobre estas podem ter-se erguido outros dispositivos

com materiais perecíveis que não ficaram registados.

O facto destas estruturas não terem sido “violadas”

em momentos posteriores ao do seu fecho – num lugar

circunscrito, permanentemente revisitado durante mais

de mil anos – implica necessariamente um interdito:

não era possível tocar posteriormente nas áreas onde

aquelas estruturas haviam sido edificadas. O mesmo

se poderá dizer das “entradas”: após o seu fecho inten-

cional (aliás, realizado, em alguns casos, com dor-

mentes de granito), as zonas das “entradas” foram

impedidas de ser usadas para quaisquer fins.

Em dois outros casos (estruturas 4 e 9) (Fig. 7), as

estruturas foram “limpas” e posteriormente “conde-

nadas” com lajes de xisto azul. Aqui não se trata de

proteger o conteúdo, mas tão-só, de impedir (por moti-

vações sociais obviamente ocultas) a sua reutilização.

Em qualquer das situações estamos perante um fecho/

/abandono activos, que implicam prolongar no tempo

a memória de um interdito. Sobre esta problemática

voltaremos a pronunciar-nos noutro ponto do texto.

Finalmente, falemos da necessidade de se mudar de

terminologia quando nos referimos a sítios como

Castelo Velho. 

Eliminar a expressão “povoado fortificado” parece-nos

elementar: não só a utilização defensiva se nos afigura

pouco relevante, mesmo a um nível baixo de análise,

como este lugar terá funcionado diferentemente

segundo diversas escalas interpretativas. A sua deno-

minação deve, portanto, apontar para o maior deno-

minador comum. Parece-nos que a designação “recinto

murado” é preferível a “povoado fortificado”, cuja

conotação exclusivamente defensiva perturba a lati-

tude interpretativa destes sítios multifuncionais.

Mas, apesar desta alteração, continuamos a utilizar

denominações clássicas quando designamos estru-

turas pétreas como “torres”, “torreões” e “bastiões”.

Fizemo-lo porque não é fácil encontrar alternativas

terminológicas adequadas. No entanto, estamos convic-

tos que a utilização prolongada e acrítica destas desig-

nações poderá condicionar a liberdade conceptual da

sua reinterpretação à luz da mudança de paradigma

proposta anteriormente.

3. A terceira fase construtiva desenvolve-se desde os

inícios do segundo milénio a.C. até c. 1300 a.C.

Esta terceira fase deixou globalmente intacto o ante-

rior dispositivo arquitectónico (Fig. 15): recinto/”avan-

çado”, plataforma (PF1) rampa/talude (RP2) e, a leste,

um murete/talude (m/t). Por outro lado, as principais

estruturas pétreas usadas neste momento foram cons-

truídas ainda durante a segunda fase: murete delimi-

tador do recinto (M), torre (TR), “torreão” 1 (T1), estru-

tura 1, estrutura 10, “torreão 2 (T2). Na plataforma

(PF1) foi mantido (com algumas alterações de porme-
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15. Planta esquemática do
“monumento” após camp
arqueológica de 2001: 
terceira fase construtiva. 
TR – torre central; 
1 – estrutura 1;
10 – estrutura 10;
C – “cairn”;
Z – área de sobreposição 
de materiais/artefactos
no interior do recinto; 
W1 – entrada oeste 1; 
S – entrada sul; A – “ava
(A) – “átrio”; RP1 – 1.ª ra
Y – área de sobreposição
de materiais/artefactos
no exterior do recinto; 
PF1 – plataforma intermé
RP2 – 2.ª rampa/talude; 
m/t – murete/talude 
Desenho final de V. Fonseca com ba
informação obtida por A. Guerreiro e



nor) o “átrio” (A). E no recinto permaneceram duas

“entradas” (W1 e S), que eram também as únicas a

subsistir no final da segunda fase. Ou seja, a um nível

muito geral de análise, o “monumento” manteve as

suas características arquitectónicas estruturais inalte-

radas. Todo o edifício da terceira fase se articula com

sedimentos de cor acastanhada, a que se deu o nome

da camada 2.

Apesar desta manutenção global observaram-se algu-

mas inovações específicas dignas de nota. Em primeiro

lugar, registou-se, em certos sectores, uma intensa

reconstrução da rampa/talude (RP2). Tal reconstrução

foi particularmente marcante no lado sul e sudoeste

do “monumento”, onde a “massa” de pedra e argila

foi alteada cerca de 50 cm. Em segundo lugar, a pla-

taforma intermédia (PF1) foi colmatada, em certas

áreas, com cascalho, o qual ocultou algumas estrutu-

ras pétreas da fase anterior, nomeadamente a estru-

tura com ossos humanos (E.R.).

Nessa plataforma intermédia foram abertas estruturas

perecíveis que deixaram vestígios indeléveis: fossas,

buracos de poste, pequenas estruturas pétreas. Apesar

desta precaridade vestigial, a análise da dispersão de

materiais, nomeadamente dos vasos cerâmicos, alerta-

-nos para uma intensa ocupação da plataforma nesta

terceira fase.

O “avançado” também foi colmatado de pedras, cas-

calho e argila, dissimulando as estruturas da fase ante-

rior. Transformou-se, assim, numa espécie de plata-

forma monumental em rampa, “debruçada” sobre a

vertente sul do morro.

A leste, o murete/talude (m/t) ter-se-á transformado

em pequeno talude, continuando a funcionar como

separador espacial.

De referir que no interior do recinto, o único contexto

construído e selado desta fase ocultou intencional-

mente uma estrutura concebida num momento anterior:

trata-se de uma espécie de “cairn” (C) ou amontoado

ordenado de pedras (Fig. 5), o qual inseria, no seu

interior, in situ, um vaso carenado liso, quase inteiro.

Todas as estruturas desta fase construtiva apresentavam

conteúdos alterados mercê de diversas reutilizações.

Destaque-se o alargamento da “entrada” W1, que

deve ter passado a funcionar como “porta” principal

de acesso ao recinto.

Durante esta fase construtiva (cerca de quinhentos

anos?) manteve-se uma associação vegetal de tipo

mediterrânico. No entanto, verifica-se uma substancial

alteração do padrão: surge, em grande quantidade, 

o medronheiro, associado a giestas, nomeadamente

no interior do recinto (a oeste, na zona Z). Nessa mesma

zona também ocorrem plantas comestíveis, como 

o fruto do medronheiro, a ervilha, o chícaro e a 

lentilha. Foram identificados, em menor quantidade,

a azinheira, o sobreiro, o carvalho de folha caduca 

e o salgueiro. Pela primeira vez foram observadas 

urzes. Para I. Figueiral, tal variação pode dever-se tanto

à degradação do bosque envolvente, e à correlativa

emergência de espécies como o medronheiro e a urze,

como (também) a uma selecção operada no sítio, 

devido ao desenvolvimento de actividades específicas.

Os dados relativos à fauna consumida no local são

ligeiramente mais abundantes do que na fase ante-

rior. Verificaram-se várias concentrações (sobretudo no

exterior do recinto) e identificaram-se as seguintes

espécies: cabra, boi, carneiro, porco (espécies domi-

nantes), coelho, cão, barbo, raposa, doninha e ave

(indeterminada).

Os materiais recolhidos são ligeiramente menos 

abundantes e menos variados do que na segunda fase

construtiva.

Os vasos cerâmicos, muito frequentes, inserem formas

tradicionais (existentes nas fases anteriores), e formas

novas ao nível do sítio: carenadas, troncocónicas, taças

muito abertas, etc. Permanecem algumas decorações

“penteadas” e emergem exuberantes decorações plás-

ticas (cordões , medalhões, etc.), a par das fortemente

padronizadas decorações Cogeces.

A dispersão espacial dos vasos Cogeces aponta para

vários agrupamentos de recipientes, tanto no interior

como no exterior do recinto (sobretudo na plataforma

intermédia).

Entre os artefactos de pedra lascada, sobretudo em

quartzo, surge um número diminuto de pontas de seta.

Em pedra polida foram descobertos apenas três macha-

dos de anfibolite. Entre os utensílios líticos macrolíti-

cos predominam os artefactos de percussão/polimento

(percutores, martelos, polidores/alisadores, seixos) de

quartzo, quartzito, grauvaque e anfibolite, e ainda os

dormentes/moventes de granito. No que respeita ao
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material lítico, e ainda mais do que na segunda fase

construtiva, emergem artefactos macrolíticos, em detri-

mento dos artefactos de pedra polida ou de pedra

lascada de pequeno porte.

Os chamados pesos de tear (placas e os designados

“troncos de cilindros” em cerâmica) são muito menos

abundantes nesta fase. Foram identificados cerca de

dezanove fragmentos de placas (provavelmente não

ultrapassam as quinze unidades de placas) e dezassete

unidades de “troncos de cilindro”. Em qualquer das

circunstâncias não se observaram agrupamentos. Estes

artefactos foram sempre encontrados em espaços

abertos.

Os restantes materiais são: dois artefactos de cobre e

cinco contas de colar.

De uma maneira geral, excepção feita para os recipien-

tes cerâmicos e os artefactos líticos macrolíticos, o res-

tante material é vestigial, disperso e pouco diversificado.

Tal como já realizámos para a segunda fase constru-

tiva, destaquemos agora alguns tópicos de discussão

sobre aspectos desta terceira fase.

É certo que o “monumento” se manteve estável nos

seus princípios arquitectónicos básicos: subsiste um

recinto/“avançado”, rodeado, num dos lados, por uma

plataforma, e por uma rampa/talude. A leste perma-

nece um provável separador espacial. No entanto, 

graças ao alargamento da “entrada” W1 (que se trans-

formou na passagem principal), a manutenção pro-

vável de apenas duas “entradas”, a reconstrução e

alteamento da plataforma, da rampa/talude e do

murete/talude, parece que nos encontramos perante

um “monumento” que se polarizou em torno de sua

área nuclear (o recinto superior).

De facto, existe, nesta terceira fase, uma intencio-

nalidade de não só dificultar o acesso ao interior 

do recinto, como de monumentalizar as estruturas

envolventes, nomeadamente o “avançado” e a segunda

rampa/talude (RP2). Isto, apesar de indícios de uma

utilização activa da plataforma intermédia, cuja natu-

reza, no entanto, se desconhece.

Ao mesmo tempo que se verifica uma espécie de

polarização em torno do recinto superior (através da

deposição intencional de pedras e argila sobre o 

“avançado”, a plataforma e o talude), abandonam-se

algumas das principais estruturas pétreas da segunda

fase, e opta-se por ocupações que utilizam sobretudo

estruturas com materiais perecíveis. Neste sentido,

existe uma espécie de paradoxo: a “monumentalização”

do edifício é correlativa da perda de visibilidade 

e durabilidade de algumas estruturas do seu interior.

A construção de um “cairn”, que fecha estruturas 

da segunda fase, constitui, pela sua visibilidade e boa

preservação, uma excepção no quadro da opacidade

construtiva do interior do recinto/“avançado” nesta 

terceira fase.

Apesar desta alteração arquitectónica, persistem as

mesmas áreas de sobreposição de várias categorias de

materiais/artefactos: as áreas Z e Y (Fig. 15).

A área Z situa-se no local com a mesma designação

ao nível da segunda fase construtiva. Abrange, entre

outras, uma importante estrutura delimitada por 

buracos de poste. Nesta área foram identificados 

vasos cerâmicos (nomeadamente uma importante con-

centração de recipientes com decoração Cogeces), arte-

factos líticos, vestígios de fauna e de espécies vegetais.

A área Y localiza-se fora do recinto, a oeste, na pla-

taforma intermédia. Inclui, entre outras, uma fossa e

uma pequena estrutura pétrea. Nela foram identifica-

dos vasos cerâmicos (alguns recipientes com decora-

ção Cogeces), vários “troncos de cilindro” em cerâ-

mica, uma conta de colar e vestígios de fauna, que

apontam para uma grande diversidade de espécies

nesta área em particular.

Durante a terceira fase construtiva apenas ficou regis-

tada, no interior do recinto, uma deposição preser-

vada: um “cairn” integrando no seu seio um vaso 

cerâmico (C) (Fig. 15).

Será interessante notar que esta deposição apresenta

notáveis semelhanças formais com contextos de âmbito

sepulcral/cultual da Idade do Bronze. E não será de

mais recordar que nos encontramos no interior de um

“recinto murado” que já apelidámos, em tempos, de

“povoado fortificado”, marginalizando-se com esta

denominação a multiplicidade de funções que este

local encerrava.

4. A quarta fase construtiva poderá ter ocorrido entre

c. 1300 a.C. e 1200 a.C. O “monumento” terá sido

então objecto de uma petrificação: ou seja, foi coberto

por pedra e argila, por forma a ser fechado ostensi-

vamente (Fig. 16).
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Tal petrificação foi preservada diferencialmente em

diversos sectores do “monumento”. Em algumas áreas

torna-se actualmente muito difícil de distinguir acumu-

lações intencionais de pedras (ou derrubes destas) 

de desmoronamentos de estruturas da terceira fase

construtiva.

Relativamente à última fase construtiva (em época 

pré-histórica) importa salientar a preocupação de enco-

brimento intencional do sítio com uma espécie de

“carapaça pétrea”. Tal encobrimento assume, assim,

foros de “condenação activa”, materializada fisica-

mente num dispositivo pétreo de grande envergadura,

que terá funcionado como um interdito de longa dura-

ção. Lembremo-nos que o topo do morro de Castelo

Velho nunca mais voltou a ser ocupado até à Idade

Média, altura em que foi, aparentemente, habitado de

forma esparsa5.

Mais uma vez, e agora de forma extremamente impres-

siva, estamos perante um fenómeno recorrente em

Castelo Velho: a “condenação” simbólica de estrutu-

ras e espaços, expressa na deposição organizada de

pedras (xisto de várias matizes) e argila, eventualmente

enquadrada por actividades de natureza ritual.

5. Finalmente, destaquemos algumas ideias sobre

as grandes continuidades arqueológicas e algumas

mudanças observadas ao longo de cerca de mil e

quinhentos anos no sítio de Castelo Velho.

Enunciemos, em primeiro lugar, as permanências mais

relevantes.

O lugar de Castelo Velho constitui-se, por volta de

3000 a.C., através da edificação, no topo do morro,

de um torreão e de outras estruturas de menor enver-

gadura. Esse torreão, reutilizado até cerca 1300 a.C. 

constitui o eixo arquitectónico de um edifício que se con-

solida ao longo do terceiro e do segundo milénios a.C.

De facto, algures nos inícios do terceiro milénio 

(2900 a.C.?) constrói-se, no cume do morro, um

recinto/“avançado” rodeado, a sul e oeste, por uma

plataforma e rampa/talude. Este “monumento” vai

manter-se globalmente estável até cerca de 1300 a.C.,

altura em que é simbólica e fisicamente fechado.

Durante a maior parte do tempo de vida deste “monu-

mento” subsiste um padrão de grande densidade de

materiais no seu lado oeste, assim como a continui-

dade das mesmas áreas de sobreposição de vários tipos

de artefactos (áreas Z e Y).

Entre cerca de 3000 a.C. e 1300 a.C. sobressaem outras

continuidades:

• permanência de indicadores de uma paisagem envol-

vente de tipo mediterrânico e de uma fauna consu-

mida dominante constituída por carneiro, cabra e boi;

• subsistência de vasos cerâmicos obedecendo a for-

mas e padrões decorativos tradicionais, recorrentes em

fases similares no Norte de Portugal;

• presença predominante de artefactos líticos relacio-

nados com percussão/alisamento e de moventes/

/dormentes, em detrimento de pontas de seta, lascas

ou lâminas.

Acrescente-se que este longo período, entre 3000 e

1300 a.C., abarca os momentos correntemente desig-

nados por Calcolítico, Bronze inicial e médio. No

entanto, as várias fases construtivas não coincidem

linearmente com os interfaces tradicionalmente acei-

tes para os referidos períodos.

Assim, lembremo-nos que a primeira fase construtiva

se insere no Calcolítico pleno regional; a segunda 

(de longa diacronia) arranca no Calcolítico pleno e

desenvolve-se provavelmente até meados do Bronze
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quarta fase construtiva.
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correspondente à carapaça 
de terra e pedra da fase de
petrificação do “monumento”.
A restante informação é similar
à da Fig. 16



inicial; a terceira fase percorre o Bronze inicial e médio; 

a quarta fase opera-se no final do Bronze médio.

Quanto às transformações arquitectónicas ou ocor-

rência de materiais com uma duração bem delimitada

no tempo, assinalemos as principais:

• ainda na segunda fase construtiva observa-se o fecho

de cinco “entradas”, tornando-se mais difícil o acesso

ao recinto superior;

• a partir, pelo menos, da terceira fase construtiva,

verifica-se a substituição de algumas estruturas pétreas

por estruturas construídas com materiais perecíveis; 

• durante a segunda fase construtiva surge, em exclu-

sividade, ou em larga maioria (relativamente aos

momentos anteriores e seguintes), sementes carboni-

zadas de cereais, vasos com decoração oculada e cam-

paniforme cordado, alguns artefactos de pedra polida,

placas em cerâmica (pesos de tear?), artefactos de

adorno, de cobre e de ouro;

• por sua vez, na terceira fase construtiva emerge tam-

bém, em exclusividade, ou em grande quantidade,

madeira e fruto de medronheiro, giestas e urzes, novas

formas e decorações de recipientes cerâmicos (nomea-

damente a decoração Cogeces) e “troncos de cilin-

dro” (relacionados com a tecelagem?).

Se eventuais processos pós-deposicionais, “limpezas”,

e outras truncagens dos sedimentos arqueológicos

podem justificar algumas ausências/presenças de mate-

riais (nas respectivas camadas), cremos poder afirmar,

com segurança, que a segunda e terceira fases cons-

trutivas se correlacionam com uma pujante afirmação

monumental.

Enfim, em inícios do terceiro milénio a.C. foi planeado

um programa arquitectónico de grande dimensão que

implicou: a “escultura” ou afeiçoamento de um morro,

de forma a alterar-lhe o volume inicial; a construção

de barreiras físicas a condicionar os acessos e a movi-

mentação geral em torno e dentro do “monumento”;

um sistema permanente de manutenção do disposi-

tivo durante muitas centenas de anos.

Tal programa, concebido nos inícios do terceiro milé-

nio a.C., materializou-se no terreno durante cerca de

mil e quinhentos anos até à segunda metade do

segundo milénio a.C.

A longa duração deste “sítio excepcional” é, talvez,

uma das suas mais incisivas particularidades.

2. O “monumento” de Castelo Velho 

de Freixo de Numão no âmbito dos recintos

murados pré-históricos peninsulares

1. Um lugar na paisagem: alguns tópicos

Castelo Velho de Freixo de Numão localiza-se no Norte

de Portugal, no concelho de Vila Nova de Foz Côa 

(Fig. 1). Situa-se num remate de esporão, a cerca de

681 m de altitude absoluta, virado a um tributário

da margem esquerda do Douro, o rio Vale da Vila

(Figs. 2 e 3).

Sobre a sua inserção na paisagem, entendida esta 

como uma rede dinâmica de lugares interconectados

(THOMAS, J., 2001), destaquemos alguns aspectos que

deverão merecer um futuro desenvolvimento:

• O sítio de Castelo Velho foi implantado no rebordo

dum esporão (Fig. 3) e não na sua plataforma mais

aplanada, que se encontra retraída relativamente à

arriba. Daqui resulta que o “monumento”, consti-

tuído fundamentalmente pelo recinto/“avançado”, se

encontra como que “entornado” na parte superior

da vertente sul e sudeste do referido morro (Fig. 18).

Esta localização particular torna o sítio de Castelo

Velho especialmente destacado no topo do rebordo

do esporão, face ao rio do Vale da Vila, ao planalto

de Foz Côa e, evidentemente, face aos montes emer-

gentes nessa direcção, nomeadamente o Monte de

São Gabriel, sobranceiro ao rio Côa (Fig. 2). O sítio de

Castelo Velho foi concebido de forma a não estar 

dissimulado na paisagem. Pelo contrário, o sítio foi

premeditadamente implantado num lugar visível de
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17. O sítio de Castelo Vel
no rebordo do esporão, 
visto de sudeste
Foto aérea de V. O. Jorge



muito longe. Este destaque – que seria uma vulnera-

bilidade se estivessemos em presença de um “povoado

fortificado” – apresenta-se como uma propriedade dis-

tintiva de um sítio que joga como a visibilidade/monu-

mentalidade do seu dispositivo arquitectónico.

• O que se vê do alto do sítio de Castelo Velho? Para

norte e oeste o sítio é rodeado por montes próximos,

mais altos; para sul emerge uma sucessão de montes

contíguos, de altitude mais ou menos similar do espo-

rão de Castelo Velho; para leste/sudeste, num ângulo

de quase 180º, o sítio domina uma vasta paisagem,

escalonada em patamares: o rio do Vale da Vila, o

“plateau” de Foz Côa, o enclave do rio Côa, vários

montes situados além Côa (nomeadamente o Monte

de São Gabriel), e, no último horizonte, para sudeste,

a Serra da Marofa (Fig. 19).

O ângulo de visão que se obtém para leste/sudeste

encontra-se delimitado, a nordeste, por um monte mais

alto, existente nas proximidades (na direcção da aldeia

de Santo Amaro) e, a sudoeste, por uma elevação pró-

xima do Monte do Facho (Fig. 2). Sensivelmente a meio

deste ângulo de visão surge, imponente, na margem

esquerda do rio Côa, mesmo em frente do Castelo

Velho, o Monte de São Gabriel. Esta elevação, de 652 m

de altitude absoluta, encontra-se precisamente no eixo

médio do referido ângulo de visão, tornando-se, devido

à topografia envolvente, no elemento polarizador desta

cenografia natural. Castelo Velho “olha” o Monte de

São Gabriel, elemento físico incontornável do alto 

do “monumento”. Olha-o, diga-se, de uma altitude 

ligeiramente superior.

• Assim, Castelo Velho é um sítio alto (acima dos 600 m

de altitude absoluta), bem destacado na paisagem

(visível de muito longe), com um ângulo de visão res-

tringido (apenas para leste/sudeste), dominando, nessa

direcção, uma vasta paisagem desdobrada em múlti-

plos horizontes, polarizada pelo Monte de São Gabriel.

• Na região, existem outros possíveis recintos monu-

mentais, provavelmente contemporâneos, com proprie-

dades de visibilidade/monumentalidade globalmente

similares: ou seja, locais de altitude absoluta acima dos

600 m, grandiosos na paisagem, dominando, de forma

diferenciada, os horizontes envolventes. Tais “monu-

mentos” deverão inserir-se numa tipologia de implan-

tação/controlo visual da paisagem que precisa de ser

investigada a nível local.

Na freguesia de Horta do Douro, o “monumento” de

Castanheiro do Vento (Fig. 2), a cerca de 12 Km, em

linha recta, para noroeste de Castelo Velho, encontra-

-se em fase inicial de estudo (JORGE, V. O. et al., 2002).

Trata-se de um sítio alto, proeminente (de altitude

absoluta, um pouco superior a Castelo Velho), apa-

rentemente de maior dimensão, com grande impacto

na paisagem, e com um ângulo de controlo visual
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18. Restauro do bastião norte,
adossado ao recinto superior
de Castelho Velho de Freixo 
de Numão
S. O. Jorge

19. Em primeiro plano (seta)
emerge o sítio de Castelo Velho,
no rebordo do esporão, 
dominando, para leste 
e sudeste uma ampla paisagem 
V. O. Jorge



muito mais amplo. De facto, do alto do Castanheiro

do Vento tem-se uma visão menos condicionada do

que em Castelo Velho (um ângulo de quase 360º).

No entanto, através da distinção de planos de hori-

zontes (consoante a sua maior ou menor proximidade),

podem visualizar-se duas situações quanto ao controlo

visual: para leste/nordeste obtém-se o domínio da

Ribeira da Teja e do Monte de Numão; nas restantes

direcções, os horizontes são tão distantes que se con-

fundem com “paisagens abstractas”.

A intervisibilidade de Castelo Velho e Castanheiro do

Vento é diminuta.

Castelo Velho domina fundamentalmente o Vale da

Vila/planalto de Foz Côa/vale do Côa, ou seja, está

conectado, para leste, com uma importante zona de

passagem natural que cruza o rio Douro.

Castanheiro do Vento domina basicamente a Ribeira

da Teja, tributária da margem esquerda do Douro. 

É interessante notar que ambos os sítios, apesar da

diferença já mencionada dos seus ângulos de controlo

visual, dominam paisagens de vale que se desenvol-

vem para leste. E que esses vales se conectam com

tributários do rio Douro.

No caso de Castelo Velho, como já referimos anterior-

mente (JORGE, S. O., 1993, 1999 b), se, a uma escala

local, ele se encontra relacionado com vales de rios da

margem esquerda do Douro, a uma escala regional

parece articular-se com uma zona de passagem ou cru-

zamento de vias naturais, constituídas pelos rios Douro,

Vale da Vila e Sabor. Trata-se de um antiquíssimo “cor-

redor” (sobrepondo-se à falha geológica de Vilariça-

-Longroiva), que une áreas férteis localizadas a sul e

a norte do Douro, estendendo-se ao longo da perife-

ria ocidental da Meseta.

2. O “monumento” de Castelo Velho

no quadro dos recintos murados monumentais

do terceiro/segundo milénios a.C.

da Península Ibérica

Os primeiros “monumentos” construídos, dispersos

de forma significativa na paisagem, surgiram durante

o quinto/quarto milénios a.C. em diferentes regiões

da Península Ibérica. São os sepulcros sob tumulus,

também abundantes no Norte de Portugal (JORGE, S. O.,

1998 b). As necrópoles de sepulcros neolíticos seguiam

uma lógica de implantação na paisagem relativamente

simples: pequenos montículos de terra emergiam suces-

sivamente no espaço, ao longo de um determinado

lapso de tempo, através de um processo aditivo.

Na construção destes “monumentos” não se visuali-

zava qualquer programação prévia de conjunto, nem

qualquer intenção de abarcar/interferir em grandes 

troços da paisagem. Por outro lado, não eram per-

ceptíveis barreiras físicas em torno dos “monumentos”

neolíticos (JORGE, S. O., 1998 b, no prelo c).

Os recintos monumentais, entre os quais se incluem

os “recintos murados” de tipo Castelo Velho, surgiram

na Península Ibérica a partir dos finais do quarto/iní-

cios do terceiro milénio a.C. (JORGE, S. O, 1994, 1999 b).

São de tipologia diversa e necessitam de ser investi-

gados nos seus contextos regionais. A denominação

“povoado fortificado”, aplicada aos “recintos mura-

dos”, limita a liberdade de se repensar estes sítios à

luz de uma grande multiplicidade de funções e de esca-

las de análise, e, como tal, do nosso ponto de vista,

deve ser substituída (JORGE, S. O., no prelo c).

Vejamos algumas características estruturais que dis-

tinguem os “recintos murados” do terceiro/segundo

milénios a.C. relativamente aos “monumentos” sepul-

crais do quinto/quarto milénio a.C.:

• Os “recintos murados” ocupavam sítios altos, que

interferiam visualmente com a paisagem. Vistos de

longe, eram referências incontornáveis, que pontua-

vam novos territórios;

• Estes “monumentos” resultavam de programas

arquitectónicos planeados previamente segundo uma

concepção global de conjunto;

• Muitos destes recintos persistiram no tempo, de forma

activa, durante muitas centenas de anos. Desta maneira,

funcionaram como sítios polares, congregando as popu-

lações em torno de lugares que criavam laços com o

passado. A durabilidade de Castelo Velho como “monu-

mento vivo”, partilhando uma grande multiplicidade

de funções, deve ter contribuído para a criação de

novas “centralidades”;

• A edificação de estruturas monumentais no cume de

elevações tornava-as significantes, do topo à base. Por

outro lado, a construção de um “monumento” de longa

duração requeria um sistema coeso e permanente de manu-

tenção do dispositivo durante muitas centenas de anos.
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Tal facto implicava a vivência, nas proximidades da

zona nuclear do “monumento”, de um segmento

importante da população. Assim, estes “monumentos”

e áreas adjacentes deveriam ser lugares mais densa 

e heterogeneamente habitados do que se tenderia a

pensar. A rejeição da dicotomia “lugar de ocupação

permanente – doméstica/lugar de ocupação sazonal –

ritual” (JORGE, S.O., 1998 b, 1999 b, no prelo c), encon-

tra aqui um bom terreno de análise.

• Os “recintos murados” peninsulares deixaram de

funcionar, como tal, entre o terceiro e o segundo

milénio a.C. Alguns terão sido abandonados como

resultado de uma ruptura com os anteriores sistemas

de povoamento. Sobre estes sobreveio a ruína e o

progressivo esquecimento. Outros poderão ter sido

desocupados, no quadro de uma “estratégia de

mobilidade” (VALERA, A. C., no prelo), não significando,

necessariamente, o seu “abandono”, uma desconti-

nuidade com o sistema cultural que lhe havia dado

origem. Sobre estes, pode ter sobrevivido a memória

de um lugar que, apesar de já não funcionar nos mes-

mos moldes anteriores, se quis preservar como ele-

mento organizador da paisagem e polarizador da iden-

tidade de um espaço. A investigação dos contextos

em que se produziram tais desocupações encontra-se

por realizar a nível peninsular. É, no entanto, de supor

que o “fim” destes lugares corresponda a uma tipo-

logia tão variada quanto o seu início e os processos

de desenvolvimento local e regional.

No caso do “recinto murado” de Castelo Velho esta-

mos perante um sítio que, por volta de 1300 a.C., foi

sujeito a um processo de “petrificação”, ou seja, foi

simbolicamente fechado através da deposição de uma

espécie de “carapaça” de pedra e argila.

Destaquemos, em primeiro lugar, a marca física do seu

fecho: trata-se do que vulgarmente se designa, em

contextos sepulcrais/rituais, por uma “condenação”.

A acção de aposição de pedra e argila pode ter sido

eventualmente enquadrada por “rituais de fechamento”:

tratou-se certamente de um momento importante na

vida do lugar.

Em rigor, a “condenação” de Castelo Velho tanto pode

corresponder a um “abandono de ruptura”, como a

um abandono realizado no âmbito de uma reformu-

lação das estratégias de povoamento. A marca física

da “condenação” diz-nos que se estabeleceu um inter-

dito de voltar a construir ali. De facto, após a “petri-

ficação” não houve qualquer reocupação, que tenha

ficado registada, até à Idade Média. Ou seja, deixou

de haver expectativas de se voltar a habitar o lugar

“como dantes”. Tal interdito pode ter dado origem ao

encobrimento do lugar e ao seu progressivo desa-

parecimento enquanto pólo estruturante do espaço. 

Em alternativa, após a “condenação” do “monumento”,

o lugar pode ter subsistido activamente na memória,

tendo-se desenvolvido, ao longo do tempo, todo um

sistema de reactualização do seu papel simbólico: encon-

tros sazonais, por parte de um segmento da população,

podem, por exemplo, ter ajudado a manter aceso o

papel, agora transfigurado, do anterior “recinto monu-

mental”. A verificar-se esta hipótese, será de nos inter-

rogarmos sobre durante quanto tempo, após a “con-

denação”, o sítio se terá mantido simbolicamente activo.

E, já agora, será legítimo colocar outra questão: durante

esse eventual lapso de tempo, o papel do lugar, como

organizador da paisagem, terá sofrido alterações de

sentido?

A “condenação” de Castelo Velho, entendida como o

começo (e não o fim) de um processo de revaloriza-

ção simbólica, pode ter integrado o lugar em lógicas

de percepção e gestão do espaço, bem distintas das

que funcionavam na época em que existia ali um

“recinto monumental”.

Na verdade, os lugares “vivos” ou “abandonados”

(mas simbolicamente activos) são sempre elementos

reconfiguradores das paisagens.

• Os “recintos murados” do terceiro/segundo milé-

nio a.C. inserem-se em paisagens pontuadas por uma

grande diversidade de lugares interconectados.

Os lugares de vivência permanente (os designados

“povoados”) ocorrem nas mais diferentes topografias,

possuindo dimensão, complexidade arquitectónica,

duração e visibilidade muito variáveis. Surgem distan-

tes ou nas proximidades de monumentos construídos.

Tais “monumentos” (por exemplo, sepulcros sob tumu-

lus, recintos de menires/estelas, recintos murados, recin-

tos com fossos, etc.) emergem também em diferentes

topografias. Inserem-se em espaços e abarcam ou

“ferem” a paisagem de forma muito diferenciada. 

A específica particularidade dos recintos situa-se ao
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nível da delimitação física de um espaço interior, esta-

belecendo, dessa forma, uma fronteira real e simbó-

lica entre um “dentro” e um “fora”. Nas imediações

destes “recintos” podem viver, mais ou menos tem-

porariamente, troços da população, também com a

finalidade de conservar e proteger esses “lugares espe-

ciais”. Aliás, esta proximidade também pode ocorrer

com outro tipo de lugares, como os chamados “san-

tuários de arte rupestre” ou os recintos de estelas/está-

tuas-menires. Enfim, nas paisagens de Calcolítico/Idade

do Bronze, coexistem lugares abandonados, em ruína,

e “monumentos” desocupados, cuja função memorial

permanece. Eventuais visitas periódicas a estes luga-

res, por parte de fracções da população, instalam, mais

uma vez, uma continuidade entre o “sazonal/ritual” e

o “quotidiano”, que não se quebra após o abandono

dos “monumentos”.

Assim, os recintos do tipo de Castelo Velho inserem-se

em paisagens onde os “lugares especiais” convivem,

lado a lado, com “lugares de ocupação quotidiana”,

sem que seja desejável, também aqui, estabelecer qual-

quer dicotomia entre pretensas “paisagens rituais” e

“paisagens domésticas”.

• Finalmente, uma última nota sobre a noção de “monu-

mento” quando aplicada a recintos como Castelo Velho,

ou seja, a lugares tradicionalmente denominados como

“povoados fortificados”.

Não é por ser um “monumento” que Castelo Velho

não é um “povoado fortificado”. A escala de análise

em que se movimenta a interpretação destes sítios

como “monumentos” é de nível alto e toma como

eixo explicativo a função simbólica estruturante da sua

representação no espaço. Deste ponto de vista, uma

“fortificação” poderia também ser classificada como

um tipo de “monumento”, desde que estabelecesse

uma ruptura de representação na paisagem: se fosse

um sítio alto e destacado, com bom controlo visual;

se apresentasse um dispositivo arquitectónico previa-

mente delineado, durável e monumental. Quer tivesse

sido introduzida por estrangeiros, quer tivesse sido

gerada por grupos peninsulares, a “fortificação” (com

as características acima referidas) preencheria os requi-

sitos de um “monumento” que proporcionava uma cesura

na percepção da paisagem do terceiro milénio a.C.

Isto, independentemente de, a um nível médio/baixo

de análise, podermos admitir a sua construção para

fins defensivos6.

Mas o recinto de Castelo Velho não é um “povoado

fortificado” porque, precisamente, a essa mesma escala,

ele não apresenta as características nucleares de um

“lugar de defesa” (Fig. 20).

A improbabilidade de Castelo Velho ter sido conce-

bido como um dispositivo de defesa começa pela loca-

lização do edifício no rebordo do esporão (Fig. 3). 

O sítio foi implantado no ponto mais visível do morro,

desprezando uma eventual dissimulação proporcionada

pela localização do recinto a alguns metros para norte,

em plena plataforma natural do esporão (Fig. 19).
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Tal improbabilidade continua com a construção das

estruturas monumentais (entendidas, segundo a ver-

são de “fortificação”, como “sistemas de defesa”) nas

vertentes opostas à do acesso mais fácil, por norte. 

E poderíamos acrescentar outras características intrín-

secas do sítio: um recinto com uma área diminuta; um

recinto, no início, com muitas “entradas”; a presença

de contextos arqueológicos de natureza ambivalente,

em relação com a representação simbólica da produ-

ção e do armazenamento de cereais, ou a manipula-

ção social dos ossos humanos, etc.

A insustentabilidade de tal explicação tradicional 

passa ainda pela ausência de vestígios de conflito 

aberto e permanente ao nível do chamado “registo

arqueológico”.

Mas se o sítio de Castelo Velho não era um “povoado

fortificado”, o que terá permitido que um dispositivo

cénico construído tenha mantido o mesmo padrão glo-

bal durante cerca de mil e quinhentos anos? Ou seja,

qual a função (funções?) deste lugar, se optarmos por

uma escala de análise de patamar baixo?

É óbvio que a concepção deste recinto murado

enquanto um “monumento” reconfigurador da pai-

sagem, apenas nos diz o que este sítio foi, numa pers-

pectiva de escala muito ampla: foi certamente um sítio

mediador de sentidos, de grande impacto visual, con-

gregador das populações, polarizador de negociações

intercomunitárias (Fig. 21).

Mas, a uma outra escala, como podemos visualizar o

sítio? É certo que algumas estruturas e contextos

deixam entrever actividades que podemos globalmente

designar de “rituais”. O depósito de ossos humanos

(estrutura E.R.), a estrutura com sementes (S) ou o

“cairn” (C) são exemplos demonstrativos de contex-

tos simbólicos que devem ter sido enquadrados ceri-

monialmente. Mas sugerir que Castelo Velho teria fun-

cionado exclusivamente como um “centro cerimonial”

seria algo abusivo.

De facto, nem existem provas arqueológicas, nem as

analogias antropológicas nos permitem admitir que

sociedades pré-estatais pudessem conceber “lugares

especializados” em hipotéticas “actividades rituais”.

Mas, se não são plausíveis “centros cerimoniais” ou

mesmo “lugares ritualmente especializados” em socie-

dades deste âmbito, como classificar, a uma escala

média/baixa de análise, recintos que geraram/alberga-

ram complexos cenários de negociação e ostentação

de poder? Recintos que cristalizaram a reprodução de

metáforas do mundo: a representação da manipula-

ção/transformação do corpo e da terra.
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Temos de admitir que a compreensão da chamada

“especificidade” de Castelo Velho (como a de Casta-

nheiro do Vento e a dos demais recintos monumen-

tais) passa por se desenvolver uma investigação global

que tenha como intuito reavaliar o universo destes

sítios pré-históricos peninsulares (em toda a sua

heterogeneidade contextual), à luz de novas aborda-

gens. Enquanto tal não ocorrer torna-se impossível 

adicionar à inclusão destes sítios em metacategorias

(“recintos monumentais/recintos murados”) a sua inser-

ção em classificações demonstrativas de comporta-

mentos diferenciadores específicos.

Afigura-se-nos que tal trabalho de reavaliação con-

textualizada começa a tornar-se indispensável. As 

abordagens fenomenológicas, de grande escala, são

imprescindíveis (TILLEY, C., 1994), mas não têm de ser

hegemónicas. Na área da investigação pré-histórica

torna-se cada vez mais necessário reivindicar uma

ligação analógica, de escala média, com o passado.

O passado não deve ser tomado, a este nível, como

completamente “outro”: fugidio, opaco, impensável.

É preciso voltar a investir os sítios do passado com o

estatuto de testemunhos “palpáveis” de diferentes

comportamentos e percepções. Tais sítios, enquanto

“testemunhos”, devem assegurar uma certa intelegi-

bilidade desse mesmo passado, sob pena de não 

cumprirem a função social de mediadores entre o 

presente e o futuro. Ou, se quisermos, sob pena de

não cumprirem o compromisso de serem tomados

como instrumentos credíveis de projectos do presente.

O verdadeiro repto aos investigadores da Pré-História,

quer em termos da formulação de um discurso cien-

tífico, quer, sobretudo, na materialização do chamado

discurso divulgador (afinal, a “prova dos nove” de

qualquer campo disciplinar), é dar visibilidade/intele-

gibilidade ao passado sem deixar de sugerir que nele

existe uma inefável diferença, portadora de estranheza

e incomunicabilidade. Essa tensão narrativa, longe de

bloquear a tão desejada (e criticada) valorização de

uma continuidade com o passado, promove sobretudo

uma espécie de representação caleidoscópica: afinal,

até se “controla” melhor o passado se ele for pen-

sado com uma certa aura de indecidibilidade.

Porto, Maio de 2002
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1 A iniciativa do projecto de musealização do sítio de Castelo Velho deve muito ao empenhamento pessoal do Dr. Luís Calado, presidente do

Instituto Português do Património Arquitectónico, a quem expresso o meu reconhecimento por toda a actividade desenvolvida no sentido de o

tornar exequível. Por outro lado, a concretização deste projecto tem vindo a desenvolver-se no quadro de uma excelente colaboração com os

serviços técnicos da Direcção Regional do Porto do IPPAR. Destaque-se ainda a acção competente e empenhada da D.ra Ana Leite da Cunha, da

Direcção Regional de Coimbra do IPPAR, antiga colaboradora das escavações de Castelo Velho e actual assessora destacada pelo IPPAR no pro-

jecto de valorização em curso.
2 Ressalve-se que a análise dos materiais líticos e cerâmicos se encontra actualmente em processo de revisão pela equipa que se dedica ao seu

estudo global. Assim, os dados relativos àqueles materiais, usados neste trabalho, resultaram de investigações maioritariamente realizadas na

primeira metade dos anos 90. À excepção de estudos de arqueozoologia e paleobotânica (que abrangem amostras identificadas ao longo de

toda a década de 90), os restantes estudos publicados incidem sobre materiais arqueológicos, cuja apreciação se encontra em fase de reanálise

com vista à preparação de uma futura monografia do sítio.
3 A equipa que se encontra envolvida na preparação da futura monografia de Castelo Velho de Freixo de Numão é constituída pela autora

(responsável pela coordenação e por alguns capítulos), e ainda por J. Muralha, S. Rodrigues, J. Varela, L. Pereira, G. Velho, L. Baptista, M. L. Oliveira,

S. Gomes, H. Martins e J. Alves. Colaboram ainda, entre outros investigadores, M. T. Antunes e S. Cunha, I. Figueiral e A. Rubinos.
4 Sobre a evolução interpretativa da global funcionalidade do sítio de Castelo Velho consulte-se: JORGE, S. O., 1993, 1994, 1998 a, b, 2001.

No prelo c.
5

Encontra-se em preparação um estudo que dará conta de todos os dados resultantes da ocupação medieval em Castelo Velho de Freixo

de Numão.
6 Esta expressão deve ser entendida na sua generalidade. Como é óbvio, qualquer lugar concebido com uma função estratégica de defesa, acaba

por funcionar de múltiplas maneiras, nomeadamente para albergar pessoas, congregar comunidades, ostentar poder, etc.
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1. Introdução

O espólio cerâmico exumado ao longo das interven-

ções arqueológicas (1998-2001) realizadas no Mosteiro

de São João de Tarouca é composto por cerca de qua-

renta e sete mil fragmentos, distribuindo-se cronolo-

gicamente do século XII ao século XIX.

Tendo sido o Mosteiro de São João de Tarouca um

dos mais importantes do nosso país, não será difícil

de perspectivar a quantidade e a qualidade da cerâ-

mica encontrada durante a intervenção, apesar de após

a extinção do mosteiro, em 1834, muito do espólio

cerâmico ter sido vendido a particulares1.

A história do mosteiro e a sua ascendência ou des-

cendência económica confunde-se com a história da

cerâmica, o seu comércio a nível nacional e internacio-

nal e a mudança de usos e costumes. Após um período

de declínio, na primeira metade do século XVI, inicia-se

um largo período de ascensão económica2 e social que

perdurará até à sua extinção em 1834. É neste largo

período que a cerâmica ganhará uma importância 

crucial no dia a dia da vida monástica, contrapondo-

-se com os primeiros séculos de vida do mosteiro, mais

propriamente durante os séculos XII, XIII e XIV em que

ainda havia um certo despojamento em relação ao

mundo material reflectindo-se na decoração e formas

simples da cerâmica, na sua maioria procedente de

produções locais e regionais. Esta cerâmica normal-

mente designada de cerâmica comum era utilizada 

na cozinha para a confecção de alimentos (ALARCÃO,

1974: 29).

Com a descoberta do caminho marítimo para a Índia,

em 1497, e o levantamento do primeiro padrão numa

pequena ilha em Cantão em 1513, inicia-se o comér-

cio das famosas porcelanas chinesas que até então

chegavam à Europa em pouca quantidade, trazidas

por mercadores venezianos e genoveses.

No mosteiro, com a ascensão económica acompanhada

de declínio dos primitivos princípios da Ordem, há uma

modificação nos usos e costumes da comunidade

monástica que procura seguir os gostos da sociedade

em que se insere reflectindo-se na aquisição de itens 

sociais. A utilização da porcelana no mosteiro era

comum tendo sido encontrados vários fragmentos,

sendo o mais representativo uma taça de porcelana

branca decorada a azul cobalto sob vidrado da dinas-

tia Ming, período Wanli, fabricada entre 1573-1619

(MATOS, 1996: 56, 57) (Fig. 1).
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Durante o século XVI, Portugal foi detentor de grande

parte do monopólio do comércio da porcelana chi-

nesa. Com a fundação da Companhia das Índias

Holandesa, Inglesa e Francesa no início do século XVII

perde este domínio. Mas a procura pela porcelana não

decaiu fazendo com que os oleiros portugueses se ins-

pirassem nas decorações chinesas, produzindo faianças

para consumo nacional e para exportação a preços

mais competitivos, é disto exemplo uma das peças

encontradas com decoração de inspiração oriental (Fig. 2).

Os modelos chineses foram sendo combinados com

motivos populares, até ao desaparecimento da influên-

cia da porcelana dando lugar a novas temáticas que

encontram a sua máxima expressão na segunda metade

do século XVII, prolongando-se pela primeira metade

do século XVIII.

Apesar da investigação sobre os centros produtores de

faiança ainda permanecer numa fase embrionária,

foram identificados alguns centros em Lisboa3, man-

tendo-se como um dos mais importantes centros 

produtores. Após o declínio da faiança, as oficinas

passam a produzir azulejo (MANGUCCI, 1996: 156),

alargando-se ao Porto (QUEIRÓS, 1987: 49) e a Coimbra4

(Fig. 3), onde a produção existente parece aumentar

de importância desenvolvendo um estilo próprio de

expressão, rústico, carregadamente pintado a azul

denso, com ou sem contornos a manganês, numa 

interpretação livre e desinibida de influência barroca

(CALADO, 1992: 18, 19, 21, 30, 31, 53).

Na segunda metade do século XVIII assiste-se ao flo-

rescimento das fábricas de faiança, tendo sido criada,

no reinado de D. José, a Real Fábrica (Rato) em 1767

(Fig. 4)5 e em consequência a renovação dos centros

de Coimbra e do Porto, dando origem a uma nova

eficácia técnica e à popularização da faiança.

2. Metodologia utilizada para o estudo 

do universo cerâmico

Para a concretização de um estudo aprofundado sobre

a história da cerâmica no Mosteiro de São João de

Tarouca optámos por uma nomenclatura segundo cri-

térios tecnológicos com o objectivo de uma posterior

identificação cronológica e geográfica (ALARCÃO, 1974:

21), comparando grupos de pastas e fabricos, pro-

curando uma caracterização cultural através do estudo
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da utilização, distribuição e circulação da cerâmica ao

longo dos vários séculos. 

Em primeiro lugar procedemos a uma divisão lógica

em grupos gerais (Faiança – FAI6, Porcelana – POR7,

louça com vidrado de chumbo – VCH8, louça preta –

PRE9 e louça vermelha10 – VER). Após esta divisão efec-

tuámos um agrupamento por pastas, considerando a

textura11, a cor12 e a dureza13, limitando a nossa aná-

lise a uma caracterização macroscópica. Estes grupos

serão futuramente confirmados por análise laboratorial.

Subdividimos o grupo das pastas em fabricos, tendo

em conta todos os factores, tratamento de superfí-

cies14, incluindo esmaltes quando existentes, formas15

e decoração16, não descurando a análise dos fenóme-

nos de alteração pós-utilização e pós-deposicionais.

Todos os factores são considerados em termos relati-

vos e não absolutos, sendo também comparados com

dados cerâmicos provenientes de outras intervenções.

Todos os elementos recolhidos são introduzidos numa

base de dados informatizada desenvolvida para o efeito.

O universo de fragmentos recolhidos consiste em mais

de quarenta e sete mil fragmentos recolhidos até ao ano

de 2001, cuja colagem resultou na definição de cerca

de duas mil peças. Do total de fragmentos recolhidos,

encontram-se cerca de vinte e cinco mil fragmentos

de faiança, representando 53% do total, quinze mil

fragmentos de louça preta (32%), cinco mil de louça

vermelha (11%), mil e novecentos de louça vidrada

de chumbo (4%) e cem de porcelana (0,5%) (Fig. 5).

A classificação conseguida até agora deverá ser con-

siderada preliminar. A identificação de pastas, grupos

de fabrico e origens ainda não é fixa, podendo sofrer

alterações com o aprofundar da investigação, consoante

o aumento e diversidade do número de fragmentos.

3. As faianças 

A faiança aqui estudada divide-se, de um modo geral,

em três universos independentes, cronológicos e/ou

geográficos.

Assim, temos o universo das faianças de finais de 

século XVI a meados de século XVIII, as de meados de

século XVIII a finais de século XIX e, paralelamente a

ambos, a faiança de importação.

Dividimos o primeiro universo em seis grandes grupos

de fabrico: louça “malegueira”; louça “conventual”;

louça “listada”; louça de “contas/arabescos”; louça de

“aranhões” e louça de “rendas”.

Todos estes grupos de fabrico caracterizam-se por

uma pasta de cor branca ou rosa (Munsell 7.5YR 8/3 e

10YR 8/2), homogénea e compacta. Podem aparecer,

pontualmente, alguns elementos não plásticos (e.n.p.)

isolados com o diâmetro máximo de 1 mm. O engobe

é da cor da pasta e o esmalte estanífero pobre é de

espessura fina, sendo similar à cor das pastas mais brancas

(Munsell 7.5YR 8/3). A maioria destas peças apresenta

marcas de trempes.

3.1. A louça “malegueira”

O termo “malegueira” tem sido usado desde iní-

cios do século XVI para “Louça vidrada de branco

opaco, independentemente da sua origem” (BAART,
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1987: 8-9), a sua função é de uso comum e de utiliza-

ção generalizada, comprovada pela sua presença em

escavações por todo o país em estratos do século XVI

a século XVIII.

Nos contextos de século XVI as formas mais comuns são

a malga e a escudela (Fig. 6). Durante o século XVII-XVIII

estas formas desaparecem dando lugar a outras: 

o prato e o penico (Fig. 7).

Curiosamente, esta louça é a menos representativa

deste universo de faianças, sendo ainda a sua classifi-

cação problemática. 

O simples facto de determinadas peças receberem

marca de propriedade ou uma simples lista azul (exem-

plo “conventual” ou “listada”) não significa que não

se trate de uma peça em tudo o resto idêntica às incluí-

das no grupo de fabrico “malegueira”, dificultando a

sua integração no grupo correcto e levantando uma

série de questões sobre a utilização desta designação

tão corrente.

3.2. A louça “conventual”

Em tudo semelhante à louça “malegueira”, designa-

mos por louça “conventual” um vasto conjunto de 

faiança cuja particularidade consiste na exibição de

uma marca pintada alusiva ao Mosteiro de São João

de Tarouca ou à Ordem de Cister, tendo como forma

dominante o prato, entre outras formas menos repre-

sentadas como a tigela. Esta louça aparece-nos em

contextos de finais do século XVII inícios do XVIII.

Subdividimos este grupo em três: “Conventual 1”,

“Conventual 2” e “Conventual 3”.

O grupo “Conventual 1” caracteriza-se pela inscrição

S.BR.DO (Fig. 8), abreviatura de São Bernardo, santo

padroeiro da Ordem, pintada a manganês na aba dos

pratos e no interior das tigelas. O grupo “Conventual 2”

apresenta uma marca estilizada assemelhando-se

à sobreposição de uma tiara a um ábaco, pintada a

azul com contornos a manganês (Fig. 9) aparecendo

em pratos e tigelas. A louça “Conventual 3” tem a
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inscrição S. IOÃO D’TAROUCA (Fig.10), pintada a azul no

fundo interior dos pratos, única forma encontrada até

ao momento.

Este grupo refere-se a uma marca de propriedade e

não de fabricante17. A alusão a São Bernardo pode ser

aplicável a qualquer mosteiro da Ordem levando-nos

a crer que se trata de uma louça utilizada por vários

mosteiros cistercienses em dado momento. 

3.3. A louça “listada”

A louça “listada” caracteriza-se por uma decoração

com duas listas pintadas a azul no bordo e repetidas

no fundo interno. Esta louça apresenta apenas duas

formas: pratos de ônfalo e escudelas (Fig. 11).

Apesar do número reduzido de exemplares, todos os

fragmentos são provenientes de uma camada de ele-

vação e nivelamento do piso de tijoleira do Calefactório,

tendo uma cronologia segura de finais de século XVII,

inícios do XVIII.

3.4. A louça de “contas/arabescos” 

A designação “contas” é vulgar (CALADO, 1992: 37, 42),

referindo-se a uma família ornamental da segunda

metade do século XVII e caracterizada por três círculos

a manganês preenchidos a azul e dispostos em “pirâmide”

emoldurados por duas ou mais listas a azul. Esta deco-

ração pode ser utilizada individualmente ou como mol-

dura secundária em representações de fauna e/ou flora.

Convencionamos chamar “contas/arabescos” à louça

que apesar de fugir ao modelo acima descrito, apre-

senta a mesma intenção estética, embora a entenda-

mos como uma evolução da anterior, recorrendo à

repetição de elementos circulares ou arabescos a man-

ganês, dispostos em colar e ornados por listas azuis.
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As suas formas cingem-se a pratos e

tigelas (Fig. 12). Os exemplares reco-

lhidos foram encontrados em contex-

tos datáveis do início do século XVIII.

3.5. A louça de “aranhões”

A louça de “aranhões” é, invariavel-

mente, decorada com o motivo geral-

mente denominado de “aranhões”, a azul e manga-

nês e que segundo alguns autores é de produção

coimbrã (CALADO, 1992: 37, 43). A decoração é feita

no exterior, apenas com a excepção de uma lista 

azul no bordo interno. As suas formas são a tigela 

e o prato. 

As tigelas (Fig. 13) apresentam uma marca pintada a

manganês no fundo interior que poderá relacionar-se

com o fabricante ou com algum elemento decorativo,

assemelhando-se a outras marcas do terceiro quartel

do século XVII (BAART, 1987: 85, cat. ilust. 43). Os pou-

cos fragmentos de pratos (Fig. 14) encontrados são

elementos do bordo ou aba, não se podendo por isso

esclarecer qual a decoração que preencheria o fundo

interno ou se teriam alguma marca.

3.6. A louça de “rendas”

Designamos por “rendas” um grupo de cerâmica deco-

rada com o conhecido motivo homónimo muito utili-

zado na faiança portuguesa da segunda metade do

século XVII (CALADO, 1992: 33, 37). Subdividimos este

grupo em dois: “Rendas 1” e “Rendas 2”, referindo-

-se apenas à diferente opção de cores adoptada.

O grupo “Rendas 1” apresenta como formas mais

comuns o prato de ônfalo, o prato de debrum e tigela,

decorados apenas a azul (Fig. 15).

O grupo “Rendas 2” apenas se diferencia do anterior

pelo uso simultâneo do azul e do manganês, apre-

sentando-se na forma de prato de ônfalo (Fig. 16). 

3.7. A faiança de fábrica

Designamos por faiança de fábrica aquela que tem

uma qualidade superior em termos de esmalte (mais

estanífero), decoração e modelação, proveniente de

fábricas que surgem por todo o país a partir da segunda

metade do século XVIII. Dentro desta louça temos três

grupos distintos referindo-se cada um deles à sua ori-

gem: louça da Fábrica do Rato, louça Rocha Soares e

louça de Viana do Castelo. Foi-nos difícil, por vezes,

relacionar as peças recolhidas com a sua origem, pois

após um período inicial em que as fábricas individua-

lizam os seus fabricos através da qualidade técnica e

das marcas de fábrica iniciou-se uma fase de cópia de

modelos e decorações que nos dificultou uma leitura

correcta da sua origem
18

.

Os exemplares que identificamos como pertencentes

à Fábrica do Rato apenas abrangem o período de Tomás

Brunetto (1767-1771) (Fig. 4). A louça a que conven-

cionamos chamar de Rocha Soares por não conse-

guirmos identificar a fábrica19 é sobretudo composta

por pratos com decoração a azul ou sem decoração

(Fig. 17). A designação de louça de Viana do Castelo

é abrangente, referindo-se não só à Fábrica de Darque,

mas também à Fábrica da Quinta da Cabana em

Caminha. As peças encontradas são essencialmente

pratos com decoração nas abas e no fundo interior a

amarelo, laranja, azul e verde, apresentando a marca V

pintada no tardoz.
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3.8. A louça de importação

A grande maioria da cerâmica encontrada na inter-

venção arqueológica é de fabrico nacional, no entanto

foram encontradas cinquenta peças de importação. 

A peça mais antiga é uma majólica veneziana, fabri-

cada entre 1540-1550 (GOMES et al., 1991: 480, 484)

de decoração com motivos vegetalistas a azul cobalto

(Fig. 18).

Temos um outro grupo de seis peças provenientes de

Sevilha e datadas de cerca de 1575-1650 (HUARTE

et al., 1995: 161, 170). As escudelas são simplesmente

decoradas com uma lista a azul (Fig. 19), enquanto

que as taças apresentam motivos vegetalistas também

a azul (Fig. 20).

Dentro da louça de fábrica temos um grande conjunto

de importação inglesa. Identificamos quatro grupos

diferentes: Shell edged azul ou verde (c. 1780-1840),

Creamware royal pattern (c. 1762-1820), Salt-glazed

stoneware (c. 1720-1805) e Cauliflower (1760-1780).

O grupo Shell edged caracteriza-se por uma decora-

ção em forma de concha no bordo, sendo a pintura,

verde ou azul, aplicada por cima das ondulações mode-

ladas na própria pasta. Os exemplares de Creamware

royal pattern apresentam uma simples ondulação no

bordo. O grupo Salt-glazed stoneware caracteriza-se

por um vidrado fino quase transparente, sem decora-

ção. Cauliflower, como o próprio nome indica, tem

uma decoração moldada semelhante a uma couve-flor

com folhas pintadas a verde e com o vidrado da mesma

cor, numa expressão que se tornará mais tarde nossa

bem conhecida através das produções das Caldas da

Rainha do século XIX até aos nossos dias.

Com a excepção do grupo Cauliflower, que só é 

representado por pequenas tigelas (Fig. 21), os res-

tantes caracterizam-se apenas por pratos (Figs. 22, 23

e 24). Todos os exemplares  apareceram em contexto

de destruição.

4. A louça preta

A louça preta foi dividida em dois grandes grupos de

pastas: 1 e 2. O primeiro grupo (PRE1) representa cerca

de 60% da totalidade de fragmentos de louça preta,

caracterizando-se por uma pasta de cor cinzenta clara

(Munsell N 7), de textura heterogénea, pouco com-

pacta, apresentando um simples alisamento da super-

fície exterior. O segundo grupo (PRE2) caracteriza-se

por uma pasta de cor vermelha escura (Munsell 2,5

YR 4/4) ou mais acastanhada, muito compacta, de 

textura homogénea, apresentando, exteriormente, 

acabamentos alisados, em certos casos com grande 

presença de mica.

Dentro da louça preta o grupo PRE1 é o mais repre-

sentativo até aos finais do século XVII.

A forma mais comum é a panela (Fig. 25), apresentando

marcas de fogo nas paredes externas e restos de cinza.

Esta forma perdura ao longo dos séculos, sendo que no

século XVI as asas que se lhe associam são predomi-

nantemente de secção ovalada, enquanto que nos depó-

sitos do século XVII e XVII predominam as asas de secção

em fita. A decoração, plástica, incisa ou digitada, está

presente em toda a sequência cronológica (Fig. 26),

embora a sua combinação apareça em peças mais tardias.

Os alguidares e as caçoilas, ambos apresentando 

marcas de fogo, só nos aparecem nos depósitos do

século XVIII. As caçoilas apresentam bordo decorado com

gola digitada e decoração incisa ao longo do corpo,

juntando-se-lhe, por vezes, a decoração aplicada (Fig. 27).

O grupo PRE2 é mais representativo no século XVIII.

Nos séculos anteriores só nos aparece unicamente na

forma tigela. Este grupo foi subdividido em dois gru-

pos de fabrico: B1 e B2, esta diferença explica-se pelo

facto de que o grupo B2 apresenta grande quantidade

de mica conferindo-lhe um tom brilhante. As únicas

formas encontradas no grupo de fabrico B2 são as

panelas e os alguidares (Fig. 28).

No grupo de fabrico B1 as formas mais comuns são

as panelas, os cântaros, os alguidares, os testos e as

tigelas. A decoração apenas aparece nas panelas (incisa

em forma de “gomos” no bordo e no corpo), nos 

cântaros (incisa ondulada ao longo do corpo) e nos

alguidares (digitada ao longo do corpo) (Fig. 29).

A louça preta era usada unicamente para a prepara-

ção e confecção de alimentos, representando cerca de

32% dos fragmentos cerâmicos encontrados. 

Ao longo dos séculos observa-se uma mudança nas

formas e nas decorações. As peças mais antigas apre-

sentam formas mais básicas, como a panela e a tigela,

e decorações mais simples, tendo apenas algum 

motivo inciso ou aplicado. É o exemplo de uma panela,

encontrada num contexto cronológico do século XII,
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segunda metade, que apresenta apenas decoração

incisa na asa, enquadrando-se no grupo PRE1.

As peças mais tardias, cronologicamente enquadráveis

no século XVIII, apresentam formas e decorações mais

complexas. Os alguidares e as caçoilas, praticamente

ausentes antes deste século, aparecem em grande

número após Setecentos, apresentando decorações

mais complexas e combinadas, como é o caso da deco-

ração em cordões digitados juntamente com a incisa.

Na fase em que este estudo se encontra não é possí-

vel identificar claramente a proveniência desta cerâ-

mica, mas, após uma primeira comparação com algu-

mas peças já publicadas da intervenção arqueológica

na Casa do Infante (BARREIRA et al., 1998: 180), esta-

mos em crer que o grupo PRE1 se assemelha com 

cerâmicas provenientes do centro oleiro de Coimbrões. 

5. A louça vermelha

A louça vermelha foi dividida em dois grandes grupos

de pasta: VER1 e VER2. O grupo VER1 caracteriza-se por

uma pasta de cor alaranjada (Munsell 2,5 YR 6/8) ou

vermelha (Munsell 10 R 5/8), muito compacta, de tex-

tura homogénea, aparecendo raras vezes alguns 

e. n. p. com cerca de 0, 5 mm, superfícies externas

são engobadas a vermelho ou da cor da pasta e

brunidas no interior para maior impermeabilização.

O grupo VER2 caracteriza-se por uma pasta de cor

vermelha escura (Munsell 2,5 YR 4/6), muito compacta,

de textura heterogénea, com a superfície interna bru-

nida e externa alisada, ou totalmente alisadas, com

presença de mica conferindo-lhes um tom brilhante

O grupo VER1 engloba a louça que convencionamos

chamar VEROV (BARREIRA et al., 1998, 157) (louça pro-

veniente da região de Ovar e Aveiro20). Este grupo foi

subdividido em dois grupos de fabrico VEROV1 e VEROV2.

O primeiro grupo só nos aparece nos depósitos dos

séculos XVII-XVIII, sendo caracterizado pela falta de

decoração, ou, em alguns casos, por uma decoração

brunida no exterior. As formas mais comuns são a

tigela, o cântaro e o testo (Fig. 30). O segundo grupo

aparece nos depósitos dos séculos XVI e XVII-XVIII. São

peças mais elaboradas que não eram utilizadas na con-

fecção de alimentos. A única forma representada é a

taça com decoração floral incisa e plástica, represen-

tando figuras de anjos ou humanas (Fig. 31).

O grupo VER2 tem uma cronologia dos séculos XVII-XVIII,

as formas mais comuns são a “tigelinha”21, a tigela, o

alguidar e o púcaro (Fig. 32). Com a excepção de alguns

alguidares que apresentam uma decoração incisa em 

forma de “gomos”, este grupo não apresenta decora-

ção. Exceptuando o grupo VER1OV2 a louça vermelha

era apenas utilizada na confecção de alimentos, apa-

recendo-nos em maior número nos séculos XVII-XVIII.

6. Louça vidrada de chumbo

A louça vidrada de chumbo foi dividida em dois 

grandes grupos de pasta: VCH1 e VCH2.

O grupo VCH1 caracteriza-se por uma pasta de cor

esbranquiçada (Munsell 5 YR 8/1), compacta, de tex-

tura homogénea, com superfícies engobadas a branco

ou a rosa e vidradas apenas no interior a castanho ou

a verde. 

O grupo VCH2 caracteriza-se por uma pasta de cor ver-

melha (Munsell 10 R 4/8), compacta, heterogénea, com

grande quantidade de e.n.p. mal distribuídos, de médio

calibre, superfícies engobadas da cor da pasta e vidra-

das no interior e exterior a verde ou castanho.

A louça vidrada de chumbo representa uma pequena

percentagem dos fragmentos encontrados, cerca de

4%, aparecendo em depósitos dos séculos XVII-XVIII.

As formas mais comuns do grupo VCH1 são o algui-

dar, o penico e a tigela, que, em certos casos, tem

decoração ondulada incisa no corpo (Fig. 33), enquanto

que do grupo VCH2 só nos aparecem o púcaro, a tigela

e alguns servidores (Fig. 34). 

7. Análise da evolução da cerâmica 

no Mosteiro de São João de Tarouca 

Fazendo uma análise comparativa dos séculos XVI, XVII

e XVIII22 do número de fragmentos recolhidos de cada

um dos grupos mais representativos (PRE, VER, VCH e

FAI), a faiança tem um grande crescimento a partir da

segunda metade de século XVII, tornando-se, durante

o século XVIII, a mais representativa. 

O gráfico (Fig. 35) permite observar que durante o

século XVI há um claro predomínio da louça preta.

Durante o século XVIII a louça preta decresce, havendo

uma subida da louça vermelha. Dentro da louça preta

o grupo PRE1 é o mais representativo nos séculos XVI

e XVII decrescendo para menos de metade no 

174

M E M Ó R I A



M E M Ó R I A

33. Louça vidrada de chumbo. 
Forma: alguidar tigela e penicos – tipo 1 e 2

34. Louça vidrada de chumbo. Forma: servidor, púcaro e tigela

32. Louça vermelha. Forma: tigelinhas – tipo 1, 2 e 3, 
tigelas – tipo 1 e 2, alguidar e púcaro

31. Louça vermelha. Grupo VEROV2.
Forma: taças com decoração

30. Louça vermelha. Grupo VEROV1.
Forma: cântaro com decoração brunida, tigela e testo



século seguinte. O grupo PRE2 aparece apenas no

século XVII, subindo durante o século XVIII. Nos séculos

seguintes a faiança torna-se a louça mais utilizada,

tendo um claro predomínio durante todo o século XVIII.

Dentro da faiança, o grupo mais representativo é a

louça conventual que aparece nos finais do século XVII,

indicando um largo uso durante a primeira metade do

século XVIII.

A louça vermelha cresce a partir da segunda metade

de século XVII, contrabalançando as perdas da louça

preta. A louça vidrada de chumbo mantém pratica-

mente o mesmo número ao longo destes três séculos. 

A continuação da intervenção arqueológica e do estudo

do universo cerâmico permitir-nos-á cronologias e 

origens mais conclusivas. A próxima fase do estudo

incidirá na realização de análises químicas a pastas,

esmaltes, cores e barreiros para a confirmação de 

grupos e estabelecimento das suas origens e conse-

quente distribuição.
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1 Num documento do Arquivo Histórico do Ministério das Finanças, de 1834, consta uma longa lista de bens móveis vendidos em hasta pública.

Entre os quais referimos: “vinte chávenas de louça inglesa, três bacias de barro, quatro tigelas de barro, dois penicos brancos...”.
2 Foi durante este período (desde a segunda metade de século XVI até 1834) que o mosteiro sofreu as grandes modificações arquitectónicas que

ainda hoje são visíveis, como é o caso paradigmático e único dos grandes dormitórios que têm uma extensão de mais de 150 m.
3 Mangucci (MANGUCCI, 1996) refere um grande crescimento de oficinas de faiança na freguesia de Santos-o-Velho, durante o primeiro quartel

do século XVII. R. S. Calado (CALADO, 1987) refere que a enorme produção de faiança está ligada à sua exportação.
4 J. Queirós (1987: 46) atribui a louça de “rendas” às oficinas conimbricenses.
5 Peça encontrada no interior da torre sineira com decoração a azul e manganês, no centro brasão com chapéu eclesiástico de bispo e marca

(FR TB) a azul no tardoz. A marca refere-se à Fábrica do Rato, período Tomás Brunetto (1767-1771) (QUEIRÓS, 1987: 286). 
6 Designamos por faiança a louça de argila plástica e carbonato de cálcio na dosagem aproximada de seis e quatro partes, com vidrado estaní-

fero e pintada, ou não. Designação corrente da cerâmica argilosa de vidrado estanífero (SANDÃO, 1983: 25).
7 Designamos por porcelana a louça de material cerâmico vitrificado, preparado com argilas muito finas cozidas a altas temperaturas.
8 Chamamos louça com vidrado de chumbo àquela que é vidrada com esmalte de chumbo.
9 Designamos de louça preta a cerâmica que sofreu uma cozedura redutora.
10 Consideramos louça vermelha a cerâmica que sofreu uma cozedura oxidante.
11 A textura poderá ser homogénea (pasta com raros e.n.p. – elementos não plásticos – de pequeno calibre e bem distribuídos) ou heterogénea

(pasta com e.n.p. em média ou grande quantidade de médio ou grande calibre e mal distribuídos). A quantidade dos e.n.p. pode ser rara (até

15%), média (de 15 a 30%) e grande (mais de 30%) (VILAÇA, 1995: 48). O calibre pode ser pequeno (até 0,5 mm), médio (de 0,5 a 1mm)

e grande (mais de 1 mm) (VILAÇA, 1995: 47). 
12 Consideramos a cor em relação à tabela de Munsell.
13 Consideramos a dureza da pasta de forma relativa em três níveis: pouco compacta, compacta e muito compacta.
14 Consideramos os seguintes itens para avaliar o tratamento de superfície: rugoso, alisado, polido, brunido e engobado (VILAÇA, 1995: 49). 
15 Neste campo tentamos estabelecer uma estandardização embora, sempre que achamos necessário, optamos por definições locais ou 

regionais.
16 Os critérios considerados foram baseados nas seguintes técnicas: pintada, espatulada, aplicada, esponjada, incisa, gravada, impressa, plástica

e brunida (VILAÇA, 1995: 50,51), à qual juntamos ainda a estampilhada.
17 Como é o caso da cerâmica produzida para o Convento de Mafra (SANDÃO, 1983: 53) ou para o Mosteiro de São Domingos do Porto 

(BARREIRA et al., 1998: 158).
18 Exemplo disto é a marca R que aparece em múltiplas peças e que poderá ser atribuída, segundo J. Queirós (1987: 310-314), a várias fábricas

espalhadas por todo o país.
19 A família Rocha Soares era proprietária da fábrica da Rua da Esperança no Porto e da fábrica de Miragaia, arrendando, também, as

fábricas de Massarelos e de Santo António em Gaia. Produziam louça de uso comum, fabricada essencialmente com fins comerciais (QUEIRÓS,

1987: 110-111).
20 Verificamos que esta louça é muito idêntica àquela produzida na região de Aveiro/Ovar durante os séculos XVII e XVIII.
21 Esta forma é a mais representativa na cerâmica comum com cerca de trinta e cinco peças já identificadas.
22 Neste estudo, ainda que preliminar, apenas podemos fazer uma comparação entre estes séculos, pois o número de fragmentos provenientes

de camadas mais antigas não são suficientes para uma análise comparativa. 

35. Gráfico do número de 
fragmentos cerâmicos 
ao longo dos séculos
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Sob a designação de “I Principe del Restauro per la

Nueva Europa” tomou forma, sob a alçada da União

Europeia, do ICOMOS e do ICCROM, um projecto que

teve como objectivo reflectir sobre uma nova dinâmica

em torno da conservação do património construído1.

O projecto iniciado em 1996 culminou com a assina-

tura de um texto constitucional, a 26 de Outubro de

2000, no final da conferência internacional, sob o tema

“Cultural Heritage as Foudation of Development

Civilisation”, realizada no Castelo de Wawel na cidade

polaca de Cracóvia. A Carta foi referendada por cin-

quenta e um países e assume-se como ferramenta

indispensável para todos quantos lidam com o património.

Numa Europa em mudança

A anterior Carta de Veneza (1964) estava a mostrar-

-se desadequada face às alterações produzidas nos

últimos quarenta anos a nível cultural, jurídico e

tecnológico, no campo da salvaguarda do património

arquitectónico. Instrumento de inegável efeito na

persecução de actuações mais sérias, longe das reinte-

grações em estilo, a aplicação dos seus princípios reve-

lou, na prática, situações algo ambíguas para a leitura

e compreensão dos imóveis, nomeadamente quanto à

obrigação em respeitar os elementos de todas as épo-

cas, a distinção dos materiais utilizados e a questão

da sua reversibilidade.

Gradualmente, a evolução do conceito de monumento,

gerado no século XIX no seio da Europa revolucioná-

ria, deu lugar aos conceitos de Bem Cultural e de

Património sujeitos a uma complexidade de signifi-

cantes e a uma pluralização de perspectivas interven-

cionistas com vista à sua conservação. Decorrente da

necessidade de justificar métodos de intervenção, vul-

garizou-se uma diversidade de termos, algo confusa,

entre restauro, reabilitação, revitalização, recuperação,

conservação, etc. Por outro lado, uma “cultura de con-

servação” passou a ser assumida pelas esferas do poder,

segundo uma tendência de geração que está hoje ins-

talada em pleno e navega ao sabor de disputas várias

com grande repercussão nos media. Mediante catás-

trofes naturais ou por acção humana violenta que

determinam a destruição do todo ou de partes 

significativas de um monumento, valores emocionais

erguem-se de imediato e mostram que critérios de
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reconstituição em estilo podem ainda ser reclamados.

O grande desenvolvimento tecnológico dos últimos

anos, que sem dúvida trouxe um apoio inestimável ao

restauro do património arquitectónico, quer no estudo,

no diagnóstico de patologias e na própria intervenção,

tende perigosamente a dominar o processo, em detri-

mento da reflexão crítica. Tal pode provocar um dese-

quilíbrio no processo de acção entre as equipas cien-

tíficas interdisciplinares, que devem ser constituídas

para conhecer profundamente o monumento e per-

petuar a sua memória e as empresas de restauro, sobre-

tudo quando se adjudicam intervenções sem estudos

prévios, sem critérios, apenas valorizadas pelo poten-

cial tecnológico utilizado e pelo montante de verbas

a despender. 

Sobrepondo-se a estas questões, outros valores emer-

gem em relação a um novo sentido de Europa, sem

domínios e divisões imperialistas, pugnando pela liber-

dade e democracia, a sublinhar a autonomia cultural

de cada povo. Daí que, como afirma Javier Rivera, 

“o património, hoje, não pertence nem à administra-

ção, nem aos políticos, nem sequer aos seus titulares

ou mecenas, é da sociedade, e das gentes que vêem

nele a sua identidade”2.

Os monumentos passam a ser respeitados para além

do seu passado, da sua antiguidade, também pela fun-

ção que assumem na sociedade actual, desempenhando

um papel activo na estruturação mental, com reper-

cussões a todos os níveis.

A consolidação de novos critérios

A Carta de Cracóvia continua o espírito da sua ante-

cessora, redigida em 1964, mas procura atender à nova

dinâmica cultural. Trata-se de um documento pensado

no seio da Europa que reflecte a necessidade de deter-

minar, num quadro de alguma tensão própria das ini-

ciativas de união, a diversidade cultural e a pluralidade

de valores fundamentais relacionados com o patrimó-

nio, em toda a sua acepção, com significados múlti-

plos consoante cada comunidade. À dimensão uni-

versal do património sobrepõe-se uma valorização

regional porque cada comunidade tem em conta a sua

memória colectiva e está consciente do seu passado

e nessa medida é responsável pela identificação e 

gestão do seu património. Trata-se de um processo 

de evolução contínua perante uma diversidade de 

conceitos mas que exige uma atitude de conservação

segundo um processo crítico materializado num 

projecto de restauro. Como o documento comporta,

em anexo, a definição de conceitos utilizados, o termo

restauro surge depurado de qualquer sentido depre-

ciativo ou preterido em favor do termo conservação,

assumindo-se como uma intervenção dirigida sobre 

um bem patrimonial, cujo objectivo é a conservação

da sua autenticidade e a sua identificação com a 

comunidade.

Determina-se o conhecimento rigoroso do património

a restaurar por equipas interdisciplinares, bem como

a manutenção do que foi feito mediante acções 

organizadas de controlo, inspecção e investigação 

sistemáticas, tendo em conta o apoio de novas 

tecnologias, mas sem ignorar as técnicas tradicionais.

A reconstrução de partes muito limitadas, apenas 

admitidas em casos excepcionais, devem reflectir 

uma linguagem arquitectónica actual, tal como a 

reconstrução na totalidade por imperativos de ordem

social ou cultural relacionados com a identidade 

da comunidade inteira.

São tidas em conta as particularidades das diferentes

classes de património edificado, a saber: património

arqueológico, edifícios históricos e monumentos, deco-

ração arquitectónica, esculturas e elementos artísticos,

cidades históricas e lugares e as paisagens enquanto

relação entre o homem e o seu meio ambiente.

O documento atende, ainda, à gestão como elemento

fundamental no processo de conservação, assumindo

o controlo das dinâmicas de mudança, das opções e

dos resultados, dentro de um quadro de protecção

legal e administrativa. A formação e a educação para

a área do património é assumida numa perspectiva

interdisciplinar e integrada dentro dos sistemas de 

educação nacionais em todos os níveis.

Sob o signo da Memória

A Carta de Cracóvia propõe recuperar a memória,

segundo um conceito dinâmico apoiado na acção uni-

tária de conservação, restauro e manutenção. Os seus

redactores sublinham a determinação em garantir a

herança cultural às gerações futuras. Lembramo-nos

de John Ruskin (1819-1900) que na sociedade indus-
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trial inglesa reagiu contra o positivismo dos restauros

integrais e sublinhou a dimensão ética e social da 

salvaguarda do património arquitectónico3. A lâmpada

da Memória faz luz de uma dicotomia de pólos opos-

tos entre o primado da razão e do desenvolvimento

científico e a nostalgia do artesanato e das técnicas

tradicionais, o sentimento do pitoresco e do bucólico

no envolvimento da natureza e da obra humana na

autenticidade da criação e na incorruptibilidade do 

testemunho a legar aos sucedâneos.

Numa era quase sacral do progresso tecnológico, a

Europa parece sentir necessidade de equilibrar a veia

iluminista com valores de natureza sentimental de

íntima emoção humana.

A Carta de Cracóvia 2000 foi publicada oficialmente,

com os auspícios da União Europeia, em edição da res-

ponsabilidade do Comité Científico de Redacção, sob

a direcção de Giuseppe Cristinelli, em Inglês, Italiano,

Espanhol, Francês e Alemão. Posteriormente e em 

adição à publicação oficial, foi editado, em Cracóvia,

o texto na versão polaca, russa, húngara e checa. Desde

então, tem sido reproduzida em várias revistas e publi-

cações da especialidade um pouco por todo o mundo.

É agora publicada em língua portuguesa para uma

divulgação exigida e reflexão necessária.

Carta de Cracóvia 2000*

Princípios para a conservação e restauro 

do património construído

Reconhecendo a contribuição de particulares e insti-

tuições que, no decurso de três anos, participaram 

na preparação da Conferência Internacional sobre

Conservação “Cracóvia 2000” e na sua Sessão Plenária

“Património Cultural como fundamento do Desen-

volvimento da Civilização”.

Nós, os participantes na Conferencia Internacional sobre

Conservação “Cracóvia 2000”, conscientes dos pro-

fundos significados associados com o património cul-

tural, submetemos os seguintes princípios aos res-

ponsáveis do património como modelo para realizar

os esforços necessários a fim de salvaguardar tais bens.

PREÂMBULO

Actuando de acordo com o espírito da Carta de Veneza,

tendo em conta as recomendações internacionais, e

estimulados pelo processo da unificação europeia, na

entrada do novo milénio, estamos conscientes de 

viver um marco, no qual as identidades, num contexto

cada vez mais amplo, se personalizam e tornam mais

diversificadas.

A Europa actual caracteriza-se pela diversidade cultu-

ral e portanto pela pluralidade de valores fundamen-

tais relacionados com os bens móveis, imóveis e com

o património intelectual, com os diferentes significa-

dos a si associados e, consequentemente, também com

conflitos de interesses. Isto obriga a que todos os que

são responsáveis pela salvaguarda do património cul-

tural, cada vez mais prestem atenção aos problemas

e às alternativas que enfrentam para conseguir estes

objectivos.

Cada comunidade, tendo em conta a sua memória

colectiva e consciente do seu passado, é responsável

pela identificação, assim como pela gestão do seu patri-

mónio. Os elementos individuais deste património são

portadores de muitos valores, os quais podem mudar

com o tempo. Esta variabilidade de valores específicos

nos elementos define a particularidade de cada patri-

mónio. Devido a este processo de mudança, cada comu-

nidade desenvolve uma consciência e um conhecimento

da necessidade de cuidar dos valores próprios do seu

património.

Este património não pode ser definido de um modo

unívoco e estável. Apenas se pode indicar a direcção

na qual pode ser identificado. A pluralidade social

implica uma grande diversidade nos conceitos de 

património concebidos por toda a comunidade; ao

mesmo tempo os instrumentos e métodos desenvol-

vidos para a sua correcta preservação devem ser ade-

quados à situação de mudança do momento, que está

sujeita a um processo de evolução contínuo. O con-

texto particular de eleição destes valores requer a 

preparação de um projecto de conservação, através

de uma série de decisões de escolha crítica. Tudo 

isto deveria ser concretizado num projecto de restauro

de acordo com critérios técnicos e organizativos 

integrados.

Conscientes dos profundos valores da Carta de Veneza

e trabalhando para os mesmos objectivos, propomos

para os nossos dias os seguintes princípios para a con-

servação e restauro do património edificado.
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OBJECTIVOS E MÉTODOS

1. O património arquitectónico, urbano e paisagístico,

assim como os elementos que o compõem, são o resul-

tado de uma identificação com vários momentos asso-

ciados à história e aos seus contextos socioculturais.

A conservação deste património é o nosso objectivo.

A conservação pode ser realizada mediante diferen-

tes tipos de intervenções como o controlo do meio 

ambiente, a manutenção, a reparação, a renovação e

a reabilitação. Qualquer intervenção implica decisões,

selecções e responsabilidades relacionadas com o patri-

mónio no seu todo e também com aquelas partes que

hoje não têm um significado específico, mas no futuro 

poderão tê-lo.

2. A manutenção e a reparação são uma parte fun-

damental do processo de conservação do património.

Estas acções têm que ser organizadas com uma inves-

tigação sistemática, inspecção, controlo, acompa-

nhamento e provas. Há que informar e prever a pos-

sível deterioração, e tomar as adequadas medidas 

preventivas.

3. A conservação do património edificado é levada a

cabo segundo o projecto de restauro, que inclui a estra-

tégia para a sua conservação a longo prazo. Este “pro-

jecto de restauro” deveria basear-se numa gama de

opções técnicas apropriadas e preparadas segundo um

processo cognitivo que integrasse a recolha de infor-

mação e o conhecimento profundo do edifício e/ou

do sítio. Este processo inclui o estudo estrutural, aná-

lises gráficas e de magnitudes e a identificação do sig-

nificado histórico, artístico e sociocultural. No projecto

de restauro devem participar todas as disciplinas per-

tinentes e a coordenação deverá ser levada a cabo por

uma pessoa qualificada e devidamente formada em

conservação e restauro.

4. Deve evitar-se a reconstrução dentro do “estilo do

edifício” de partes inteiras do mesmo. A reconstrução

de partes muito limitadas com um significado arqui-

tectónico pode ser excepcionalmente aceite, sob a con-

dição de que esta se baseie em documentação precisa

e indiscutível. Se se necessitar, para o adequado uso

do edifício, da incorporação de partes especiais e fun-

cionais mais extensas deve reflectir-se nelas a lingua-

gem da arquitectura actual. A reconstrução de um 

edifício na sua totalidade, destruído por um conflito

armado ou por desastres naturais, só é aceitável se

existirem motivos sociais ou culturais excepcionais 

que estejam relacionados com a identidade da comu-

nidade inteira.

DIFERENTES CLASSES DE PATRIMÓNIO EDIFICADO

5. Qualquer intervenção que afecte o património

arqueológico, devido à sua vulnerabilidade, deve estar

estritamente relacionada com o que está em seu redor,

território e paisagem. Os aspectos destrutivos da esca-

vação devem reduzir-se tanto quanto seja possível. 

Em cada escavação, o trabalho arqueológico deve ser

totalmente documentado.

Como no resto dos casos, os trabalhos de conserva-

ção de achados arqueológicos devem basear-se no

princípio da mínima intervenção. Estes devem ser rea-

lizados por profissionais e a metodologia e as técnicas

usadas devem ser estritamente controladas.

Na protecção e preservação pública dos locais arqueo-

lógicos deve ser promovido o uso de modernas tec-

nologias, bancos de dados, sistemas de informação e

de apresentações virtuais.

6. A intenção de conservação de edifícios históricos e

monumentos, estando estes em contextos rurais ou

urbanos, é manter a sua autenticidade e integridade,

incluindo os espaços internos, o mobiliário e a deco-

ração de acordo com a sua configuração original.

Semelhante configuração requer um “projecto de 

restauro” apropriado, que defina os métodos e os

objectivos. Em muitos casos, requer, ainda, um uso

apropriado, compatível com o espaço e significado

existentes. As obras em edifícios históricos devem 

prestar total atenção a todos os períodos históricos

presentes.

7. A decoração arquitectónica, esculturas e elementos

artísticos, que são uma parte integrante do patrimó-

nio construído, devem ser preservados mediante um

projecto específico vinculado ao projecto geral. Isto

supõe que o restaurador tem conhecimento e forma-

ção adequados, para além da capacidade cultural, 

técnica e prática para interpretar as diferentes aná-

lises dos campos artísticos específicos. O projecto

de restauro deve garantir uma relação correcta 

com o conjunto do que está em redor e do ambiente,

da decoração e da escultura, respeitando as artes e 
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os ofícios tradicionais do edifício e a sua necessária

integração como uma parte substancial do património

construído.

8. As cidades históricas e as povoações, no seu con-

texto territorial, representam uma parte essencial do

nosso património universal, e devem ser vistas como

um todo com as estruturas, espaços e factores huma-

nos normalmente presentes no processo de mudança

e evolução contínua. Isto diz respeito a todos os sec-

tores da população, e requer um processo de plani-

ficação integrado, consistente numa ampla gama de

intervenções. A conservação no contexto urbano pode

ocupar-se de conjuntos de edifícios e espaços abertos,

que são parte de amplas áreas urbanas, ou de peque-

nos assentamentos rurais ou urbanos, com outros valo-

res intangíveis. Neste contexto, a intervenção consiste

em referir sempre a cidade no seu conjunto morfoló-

gico, funcional e estrutural, como parte do território,

do meio ambiente e da paisagem circundante. Os edi-

fícios que constituem as áreas históricas podem não

ter por si mesmos um valor arquitectónico especial,

mas devem ser salvaguardados como elementos do

conjunto pela sua unidade orgânica, dimensões par-

ticulares e características técnicas, espaciais, decora-

tivas e cromáticas insubstituíveis dentro da unidade 

orgânica da cidade.

O projecto de restauro de uma povoação ou de uma

cidade histórica deve antecipar a gestão da mudança,

para além de verificar a sustentabilidade das opções

seleccionadas, ligando as questões do património 

com os aspectos económicos e sociais. Para além de

se obter o conhecimento da estrutura geral, exige-se

o estudo das forças e influências de mudança e das

ferramentas necessárias para o processo de gestão. 

O projecto de restauro para as áreas históricas con-

templa os edifícios da estrutura urbana na sua 

dupla função: a) os elementos que definem o espaço

da cidade dentro da sua forma urbana; b) os valores

espaciais internos que são uma parte essencial do 

edifício.

9. As paisagens como património cultural são o resul-

tado e o reflexo de uma interacção prolongada nas

diferentes sociedades entre o homem, a natureza e o

meio ambiente físico. São o testemunho da relação 

do desenvolvimento de comunidades, indivíduos e 

o seu meio ambiente. Neste contexto, a sua conser-

vação, preservação e desenvolvimento centra-se nos

aspectos humanos e naturais, integrando valores 

materiais e inatingíveis. É importante compreender 

e respeitar o carácter das paisagens, e aplicar as leis

e normas adequadas para harmonizar a funcionali-

dade territorial com os valores essenciais. Em muitas

sociedades, as paisagens estão relacionadas e his-

toricamente influenciadas pelos territórios urbanos 

próximos.

A integração de paisagens com valores culturais, o

desenvolvimento sustentável de regiões e localida-

des com actividades ecológicas, assim como o meio

ambiente natural, requerem a consciência e o enten-

dimento das relações com o tempo. Isto implica esta-

belecer vínculos com o meio ambiente construído da

metrópole, da cidade e do município.

A conservação integrada de paisagens arqueológicas

e estáticas com o desenvolvimento de paisagens muito

dinâmicas implica a consideração de valores sociais,

culturais e estéticos.

10. As técnicas de conservação ou preservação devem

estar estritamente vinculadas à investigação pluridisci-

plinar científica sobre materiais e tecnologias usadas

para a construção, reparação e/ou restauro do patri-

mónio edificado. A intervenção escolhida deve res-

peitar a função original e assegurar a compatibilidade

com os materiais e as estruturas existentes, assim como

com os valores arquitectónicos. Qualquer material e

tecnologia novos devem ser rigorosamente testados,

comparados e compreendidos antes de serem aplica-

dos. Apesar da aplicação in situ de novas tecnologias

poder ser relevante para a manutenção da construção

original, estas devem ser continuamente controladas

tendo em conta os resultados obtidos, o seu compor-

tamento posterior e a possibilidade de uma eventual

reversibilidade.

Dever-se-á estimular o conhecimento dos materiais 

tradicionais e das suas antigas técnicas assim como 

da sua apropriada manutenção no contexto da nossa

sociedade contemporânea, sendo eles próprios com-

ponentes importantes do património cultural.

11. A gestão do processo de mudança, transforma-

ção e desenvolvimento das cidades históricas e do 

património cultural em geral consiste no controlo das
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dinâmicas de mudança, das opções e dos resultados.

Deve dar-se particular atenção à optimização dos 

custos do processo. Como parte essencial deste pro-

cesso, é necessário identificar os riscos a que o 

património pode estar sujeito inclusivamente em casos

excepcionais, antecipar os sistemas apropriados 

de prevenção, e criar planos de actuação de emer-

gência. O turismo cultural, aceitando os seus aspectos

positivos para a economia local, deve ser considerado

como um risco.

A conservação do património cultural deve ser uma

parte integral dos processos de planificação e gestão

de uma comunidade, e pode contribuir para o 

desenvolvimento sustentável, económico e social desta

comunidade.

12. A pluralidade de valores do património e a 

diversidade de interesses requer uma estrutura de 

comunicação que permita uma participação efectiva

dos habitantes, para além dos especialistas e admi-

nistradores, no processo. É responsabilidade das 

comunidades estabelecer os métodos e estruturas 

apropriadas para assegurar a participação verda-

deira de indivíduos e instituições no processo de 

decisão.

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO

13. A formação e a educação em questões de patri-

mónio cultural exige a participação social e a integra-

ção dentro de sistemas de educação nacionais em todos

os níveis. A complexidade de um projecto de restauro,

ou de qualquer outra intervenção de conservação que

supõe aspectos históricos, técnicos, culturais e econó-

micos requer a nomeação de um responsável bem 

formado e competente.

A educação dos conservadores deve ser interdisciplinar

e incluir um estudo preciso da história da arquitectura,

da teoria e das técnicas de conservação. Isto deveria

assegurar a qualificação necessária para resolver pro-

blemas de investigação e para levar a cabo as inter-

venções de conservação e restauro de uma maneira

profissional e responsável.

Os profissionais e técnicos na disciplina de conserva-

ção devem conhecer as metodologias adequadas e as

técnicas necessárias e estarem conscientes do debate

actual sobre teorias e políticas de conservação.

A qualidade dos ofícios e o trabalho técnico durante 

os projectos de restauro devem ser reforçados com 

uma melhor formação profissional dos operários 

envolvidos.

14. A protecção e conservação do património edifi-

cado será mais eficaz se se levarem a cabo conjunta-

mente acções legais e administrativas. Estas devem

estar direccionadas de modo a assegurar que se 

confie no trabalho de conservação ou, em todo o

caso, estejam sob a supervisão de profissionais da 

conservação.

As medidas legais devem também assegurar um 

período de experiência prática num programa estru-

turado.

Os profissionais da conservação devem dedicar uma par-

ticular atenção aos recém-formados neste campo, pois

estes em breve poderão começar a sua prática inde-

pendentemente.

ANEXO. DEFINIÇÕES

O comité de redacção desta Carta de Cracóvia usou

os seguintes conceitos terminológicos:

a) Património: Património é o conjunto das obras do

homem nas quais uma comunidade reconhece os seus

valores específicos e particulares e com os quais se

identifica. A identificação e a especificação do patri-

mónio é, portanto, um processo relacionado com a

selecção de valores.

b) Monumento: O monumento é uma entidade 

identificada pelo seu valor e que forma um suporte 

da memória. Nele, a memória reconhece aspectos 

relevantes que guardam uma relação com actos e 

pensamentos humanos, associados ao curso da his-

tória e, até a um determinado momento, acessíveis 

a nós.

c) Autenticidade: Significa a soma de características

substanciais, historicamente determinadas: do original

até ao estado actual, como resultado das várias trans-

formações que ocorreram no tempo.

d) Conservação: Conservação é o conjunto de atitu-

des de uma comunidade dirigidas no sentido de fazer

com que o património e os seus monumentos perdu-

rem. A conservação é levada a cabo com respeito pelo

significado da identidade do monumento e dos valo-

res que lhe são associados.
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e) Restauro: O restauro é uma intervenção dirigida

sobre um bem patrimonial, cujo objectivo é a conser-

vação da sua autenticidade e a sua apropriação pela

comunidade.

g) Projecto de restauro: O projecto, resultado da selec-

ção de políticas de conservação, é o processo através

do qual a conservação do património edificado e da

paisagem é levado a cabo.
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“Às vezes, como náufragos, precisamos de nos agarrar

a uma reminiscência banal, para evitarmos que tudo

se dissolva na falsa enunciação da memória, 

na sua trágica encenação de efeitos 

sem correspondência com a realidade”.

ANTÓNIO MEGA FERREIRA, Amor, Lisboa, 2002

Dos mecanismos da memória...

Se para os Humanos enquanto vivos a Ciência foi feliz-

mente criando mil e uma soluções que contribuem

para um melhor estar físico ou psicológico, já para a

comunidade médica se torna tão melindrosa a ques-

tão da eutanásia, ou seja, o momento exacto em que

se decide pela vida ou pela morte de alguém, mesmo

que da vida apenas já exista um sopro. 

A delicadeza sobre a decisão da morte de alguém,

sobre essa intervenção irreversível/definitiva, é tão

grande que, metaforicamente podemos dizer, estamos

a colocar nas mãos dos Humanos uma capacidade que

só aos Deuses e ao “destino” deveria caber: porque

com a morte física sucumbe o gesto e a palavra que

se profere, ou não, no momento exacto, e ainda por-

que com a morte física tememos o esquecimento e a

não acessibilidade ao Eterno.

Ora se bem que acarretando com a mágoa da morte

de alguém, do seu desaparecimento e dos momentos

que se partilharam juntos, o indivíduo, ou a comuni-

dade que lhe era próxima podem criar mecanismos ou

rituais de recordação, já ao tratarmos memórias mais

alargadas o processo é bem mais multifacetado.

Ou seja, se para a preservação das memórias indivi-

duais temos ainda uma certa tranquilidade, pois reme-

tem a um processo em que a cada um cabe escolher,

ou ter a capacidade de o fazer, sendo a triagem do

que se quer e se pode guardar, sacralizar ou esque-

cer, um caminho pessoal, no qual o indivíduo se socorre

dos “auxiliares de memória” materiais ou imateriais

próprios, quando equacionamos a preservação dos

bens colectivos a decisão é mais complexa, até por-

que é exactamente de âmbito “comunitário”. 

Para além dos factores que se prendem com as memó-

rias de um local, ou da relação íntima que se estabe-

lece com algo ou alguém a que nos habituámos – será

que não é também isso que enforma a História? –, os

aspectos simbólicos ou emblemáticos que a eles estão

associados deverão, portanto, ser avaliados.

Da memória colectiva...

A própria eleição do que é um bem cultural e a afini-

dade que com eles sente uma determinada comuni-

dade, ao ponto de não o querer perder, é já por si

difícil de caracterizar. O uso que se faz com esse bem,

como se manipula, se utiliza ou se preserva coloca,

portanto, questões de uma complexidade acrescida.

Exactamente porque muitas das decisões sobre a morte

física de alguns bens culturais implicam alterações no

espaço, nas simbologias e nas sociabilidades, cujos

100

Algumas reflexões 
sobre Património

S A LVA G UA R D A

Maria Filomena Barata
Arqueóloga

Direcção  Regional de Évora
do IPPAR

1. Porto da Carrasqueira,
Grândola
M. F. Barata



contornos nem sempre são previamente avaliados; e

ainda porque, em contrapartida, muitas das conclu-

sões sobre a preservação das memórias colectivas 

acabam por ser casuísticas e aleatórias, até porque 

perdidas estão muitas das necessidades ancestrais de

marcação física e simbólica do território ou da sua 

geo-referenciação, exige-se cada vez mais uma reflexão

sobre o que, como e porquê, conservamos. Isto porque

não podemos querer conservar ou reabilitar apenas

cenários ou simulacros de antigas vivências, se perdi-

das forem todas as outras necessidades sócio-culturais

e afectivas a que davam resposta. 

Porque afinal, em última instância, o “Património” não

existe como entidade objectiva, ausente da memória.

Se tivermos em atenção que ao fenómeno de demo-

cratização das sociedades correspondeu uma certa

perda de ideologia e da respectiva representação his-

toricizante ou monumentalizante das comunidades e

do poder que as representa ou subjuga, perda essa

que já não permite responder com modelos tão deter-

ministas à necessidade de projecções simbólicas, mais

questões se nos levantam sobre a função da História

e da preservação dos seus vestígios físicos ou imateriais.

Até porque a esse mesmo processo de democratiza-

ção e de complexificação social que ela implica cor-

responde também uma proliferação de símbolos e de

formas de representação do poder e do querer e um

esbatimento do valor intrínseco de alguns emblemas

historicizantes.

Do fim da História ao fim do Património

enquanto materialização do simbólico...

E se, por um lado, o acelerado crescimento demográ-

fico e económico dos dois últimos séculos, assentando

na produção industrial e consequente exacerbado 

consumo, fomentou uma necessidade de partilha mais

equitativa de todos os tipos de bens, ou seja, colabo-

rou, em parte, para a consolidação da própria ideia 

de democracia, por outro, a massificação do consumo

conduziu também, nessa sociedade, a uma desigual-

dade de acesso a muitos dos consumíveis, e mesmo

ao esgotamento de muitos dos recursos culturais e

naturais em que se alicerçava. Como consequência

deste esgotamento, assiste-se, por exemplo, à  neces-

sidade de cartografar, referenciar, classificar o territó-

rio e os seus recursos, ou seja, tudo se tornou passí-

vel de ser “reserva” musealizável ou museografável:

os objectos, os sítios, os ambientes. 

Em relação aos bens culturais é também hoje notória

a necessidade, a alguns níveis quase fóbica, de fazer

a referenciação e catalogação dos sobreviventes, ou

mesmo a sua musealização, como uma espécie de 

reacção às ameaças sistemáticas exercidas sobre a sua
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identidade e mesmo sobre a sua existência física. Pelo

pânico, ou remorso da perda, e porque também à ideia

de democracia equivale um conhecimento mais alar-

gado e uma partilha mais equidistante e próxima dos

cidadãos daquilo que reconhecem como seu. Portanto,

foi-se interiorizando também a própria democratiza-

ção conceptual do Património. Partimos, portanto, do

princípio que os vestígios do Passado não podem fun-

cionar apenas como meros “fetiches da memória”,

apenas salvaguardados porque a nostalgia ou a angús-

tia face à irreversibilidade do tempo ou o mal-estar

perante o efémero1 os salvam da destruição, ou como

redutos empacotados ou mumificados de lembranças,

classificados por itens e apresentados como que num

mostruário dotado de etiquetas. Isto porque, quando

desinseridas do seu meio e da sua estrutura simbólica,

as “reservas culturais” podem contribuir para cavar

inconscientemente um fosso entre os vestígios do

“Passado” e o “Presente”, pois ao entendê-las apenas

como um “objecto de vitrina” instala-se uma dicoto-

mia difícil de superar e com efeitos nefastos, tantas

vezes, à sua própria sobrevivência. Isto porque a legi-

bilidade do Passado e a sua fruição turístico/cultural

nem sempre se harmonizou com um lado simbólico e

com uma dinâmica social autóctenes sem as quais é

impossível dar sentido aos bens culturais, pois, embora

caindo na esfera do valor universal, eles pertencem

fundamentalmente à comunidade que lhes deu ori-

gem. Se se lhes tornarem alheios, ou apenas um “bem”

porque o “estrangeiro” lhe confere valor, não passa-

rão de uma mais-valia económica.

Torna-se pois fundamental debruçarmo-nos e questio-

narmo-nos sobre os múltiplos aspectos e mecanismos

que enformam muitas das nossas intervenções sobre

os bens ou lugares e os impactos que elas têm nos

meios em que se inserem, nomeadamente:

Quem define afinal o que são os bens culturais de

uma determinada comunidade? Ou seja, por outras

palavras, a quem pertence o “Património”?

Se bem que os mecanismos actuais facilitem o alar-

gamento do espectro dos “eleitores” passíveis de con-

tribuir para a inventariação e classificação dos “bens

culturais”, é um facto que ainda há uma enorme fis-

sura entre essa eleição e as respectivas comunidades.

Explicitando melhor, grande parte dos móveis e imó-

veis listados, “arrolados” ou sujeitos a servidões admi-

nistrativas surge de proposta efectuada pelos auto-

denominados “interessados”, ou de especialistas,

organizados em torno de instituições (da administra-

ção central, autarquias, gabinetes técnicos locais, asso-

ciações culturais, etc.). Essas propostas, que são logo

à partida electivas, nem sempre têm como base um

inventário, mesmo que selectivo, dos bens considera-

dos de interesse local ou regional ou dos recursos dessa

comunidade. Logo, sobrepondo-se a uma lacuna, a

ausência de um levantamento exaustivo que suporte

a “eleição” desses bens, podemos incorrer numa

segunda falha ao darmos ainda mais notoriedade aos

que já por si são considerados “nobres”. Ou seja, acres-

cermos em servidões e “defesas” aqueles bens que

por natureza seriam já os mais notáveis, omitindo todos

os outros que, por não o serem, poderão cair no esque-

cimento. Em limite, no caso do Património Construído

poderemos gerar uma situação em que os imóveis

“museu” são circundados de diminutas áreas cuida-

das, como que a jeito de climatização dos mesmos e,

nas zonas limítrofes, poder-se-á instalar o caos. E, não

obstante, a criação dessas zonas artificialmente “cli-

matizadas” que constituem os novos “emblemas”

comunitários nem sempre espelhará os cidadãos, até

porque o seu relacionamento com esses espaços poderá

estar já absolutamente corrompido. Haveria, portanto,

que contemplar novos mecanismos de participação dos

cidadãos quando se decide afinal sobre o que é seu.

Para além destas questões, há ainda que referir que,

até pelo passivo inerente à evolução do próprio con-

ceito de “Património Cultural” e à história da maioria

das instituições que com ele se relacionam, é atribuído

ao construído e ao material um peso bastante maior

do que aos “bens imateriais” que são tantas vezes o

maior suporte cultural da identidade das comunidades.

Quem decide da sua representatividade, unicidade,

valor estético, simbólico, emblemático ou social?

Como e quem interfere nesse processo?

Se a “quantidade de História” pode ser, apesar de

tudo, um peso relativamente inquestionável quando

se decide pela preservação de um bem, quando entra-

mos na esfera do estético, simbólico, emblemático e
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imaterial complexifica-se a teia de análise, até porque

as projecções se particularizam ainda mais, pois esta-

mos perante o “qualificável”.

Não é difícil deixar que narrativa histórica articule um

discurso coerente sobre os espaços, até porque a História

como Passado que é, assume genericamente, e pese

as polémicas ou interpretações dos factos ou aconte-

cimentos, um papel pacificador, pois sobre ela é pos-

sível obter algumas “certezas”. E é também por isso

que o Passado, a História e, portanto, o Património se

tornaram como que uma espécie de valor vital, com

uma importância imprescindível para o equilíbrio de

uma sociedade em mutação permanente. 

Quando penetramos nos particularismos estéticos ou

simbólicos é como se entrassemos num emaranhado

complexo e multifacetado onde as “certezas” se esba-

tem, onde múltiplos e paralelos discursos se poderão

compatibilizar ou antagonizar. As decisões quanto a

este universo são, portanto, tão complexas que pode-

rão justificar a omissão destas componentes em grande

parte das decisões ditas patrimonialistas.

E, no entanto, se algo, do meu ponto de vista, conti-

nua a embasar a identidade das comunidades são 

as suas projecções simbólicas, as suas referências 

surdas, onde se pode mesclar o espiritual e o material.

Como se decide da sua viabilidade como objecto

de fruição pública, ou da sua capacidade como

produtor de rentabilidade financeira?

Se bem que de uma forma incipiente, verifica-se uma

tendência para, gradualmente, se porem em marcha

alguns estudos de rentabilidade económica prévios à

decisão de “valorizar” um determinado bem. Ora se,

por um lado, esses estudos podem, de algum modo,

contribuir para melhor aferir a decisão, há, no entanto,

o risco que o peso financeiro dado ao conceito de

“rentabilização” fazer esbater o próprio conceito de

“Património Cultural”. Isto porque embora sabendo

que a sobrevivência das comunidades está depen-

dente da sua saúde económico-financeira, da qual não

podemos isolar a sua componente cultural, como se

de um elemento distanciado se tratasse, não devemos

perder de vista que a visão estritamente economicista

do Património assenta em pressupostos que, do meu

ponto de vista, podem ser antagónicos à valorização

do mesmo. 

O conceito de “rentabilidade” quando centrado nos

próprios Sítios e não nas comunidades e ao alicerçar-

-se fundamentalmente na  arrecadação pecuniária pres-

supõe, por um lado, a existência de um grande número

de visitantes aos espaços “valorizados” e, por outro,

a capacidade de investimento desses mesmos visitan-

tes em bens adquiríveis nos locais. 

Ou seja, a massificação do consumo de bens culturais

e seus derivados – incluo aqui a enorme parafernália

de réplicas e outros objectos consumíveis ou “recuer-
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dos” que hoje proliferam nos nossos monumentos,

museus e sítios – para além do esgotamento a que pode

conduzir do próprio Património, até pelos efeitos nefas-

tos que provoca, pois, por definição, ele é frágil 

ou único (por isso mesmo tem sido “climatizado” e 

musealizado), pode ainda perverter o “espírito” dos

próprios lugares, banalizando-o. Transformando os

bens culturais em mais um produto do mercado, altera-

se ainda a sua abordagem, porque à “itinerância 

viajante” se substitui uma fruição turística de “con-

sumo” célere que apenas permite uma  apreensão

muito particular dos espaços. 

Conseguir ainda compatibilizar a sua apresentação 

para o denominado “grande público”, a interpretação

e a fruição simplificadas com uma abordagem silen-

ciosa e reflexiva é, portanto, tarefa difícil ou quase

impossível.

Permitir discernir a “essência” do bem patrimonial

do seu invólucro mais complexo se torna, até por-

que a tónica dada à sua “embalagem” é cada vez

maior.

Para melhor explicitar, veja-se a galopante atenção

dada às sinaléticas, às vitrinas e mostruários, às cober-

turas, às recepções e espaços de acolhimento, ou

seja à intervenção arquitectónica e de design feita

sobre os sítios que, tantas vezes, quase que os esma-

gam e mesmo se lhes sobrepõem.

Do nosso ponto de vista, o enfoque da “rentabilidade”

ou “sustentabilidade” não pode estar nos “Sítios” mas

na própria comunidade, que deveria ter a possibilidade

de se rever em uníssono nas suas actividades e no

seu “Património Cultural” e encontrar, assim, estímulos

para múltiplas iniciativas de índole sócio-económica 

– agrícolas, gastronómicas, artesanais, industriais, comer-

ciais – que contribuíssem para a continuidade quali-

tativa da sua fixação num determinado local. É óbvio

que a “valorização” dos bens culturais pode funcio-

nar, em alguns casos, como um output positivo, pois

permite devolver a algumas comunidades uma auto-

-estima já esbatida. 

Não é pois possível falar de um sério projecto 

cultural sem ter em conta toda a realidade onde se

insere, sem envolver e dinamizar os vários recursos e

agentes dessa comunidade, ou seja, é crucial que 

exista uma incidência social positiva em todas as 

decisões tomadas sobre o Património, até porque 

dela pode depender também a vitalidade da própria

comunidade.

Que espaço se deixa, afinal, e após tanta racio-

nalização, a uma fruição emocional dos sítios e à

sua capacidade de ser “produtor de sentimentos”?

Fruto do anteriormente dito, e das inúmeras reflexões

que se têm efectuado sobre a paisagem, julgamos ser

óbvio concluir que os sítios, os lugares e os monu-

mentos mais não parecem pertencer nos nossos dias

do que esfera do classificável, do inventariável, do expli-

cável, do quantificável. O pulsar dos “sítios”, a apreen-

são dos “lugares” e própria fruição estática da paisagem

foram-se irremediavelmente omitindo do nosso pro-

cesso de conhecer, dando lugar à informação, à cata-

logação ou à lista do que visitámos.

Poderemos, pois questionar: que quedará do 

“espírito” de cada lugar? Não serão, nos nossos dias,

muitos desses espaços do Passado como que uma 

espécie de representação cenográfica e nostálgica de

um tempo que se tornou realidade virtual? 
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Não pretendemos com todas as questões levantadas

ao longo destas reflexões, mesmo que pontualmente

parecendo, alimentar nostalgias ou saudosismos român-

ticos, ruinistas ou idealistas. Não poderemos, não 

obstante, escamotear que, subjacente a muitas atitudes

tomadas sobre o denominado “Património Cultural”,

jaz o pânico do silêncio e do sentir, o temor de que

“quietos e mudos” os sítios não sirvam para nada. 

Questionar a escrita do tempo, que é no fundo a essên-

cia da cultura, e agir sobre ela é pois, nos nossos dias,

tarefa cada vez mais complexa e difícil, até porque

sabemos existir uma “virose demolidora” e vemos,

paralelamente, deflagrar, em alguns meios, uma “febre

conservadora”, que mais não são do que as duas faces

da mesma moeda.

Procurar a essência ou a “verdade” das coisas e dos

lugares e termos a pretensão de as ter atingido é velei-

dade demasiada. Arrogância essa quem julga ter enten-

dido o tempo e o espírito dos vestígios com que se

confronta. E, no entanto, temos que agir, porque o

vazio é bem pior... Porque não podemos fugir ao

remorso quando contribuimos para tudo desagregar

ou mesmo destruir. Ficaria apenas um “buraco negro”

onde ninguém se quer perder. Um gosto demasiado

acre na boca e um sopro no coração. 

Exactamente porque, por motivos profissionais, incor-

remos tantas vezes numa leitura quase pragmática dos

lugares que visitamos, pois já urge o tempo para pro-

blematizar e resolver, pouco restando para o “estar”,

gostaria de partilhar com este trabalho preocupações

que desde há longa data me acompanham, aspectos

para os quais gostaria de ter certezas, quando o que

me acompanha genericamente são dúvidas e a angús-

tia de não saber afinal como se tece o equilíbrio de

certos lugares. De desconhecer o segredo dessa fina

rede ou malha que torna os Humanos mais felizes num

tempo e num espaço qualquer.

E aprender com alguns lugares a aceitar que a História

também tem a sua própria História. E os Sítios têm

tempo, desgastam-se, consomem-se, findam-se levando

com eles as estórias desvendadas ou eternamente 

encobertas. E que não podemos fugir sempre a esse

tempo, mascarando-o de uma possível Eternidade,

plastificando-o até ao limite, como se se tratasse do

retrato de Dorian Grey.
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Opatrimónio arquitectónico moderno edificado 

em Portugal nos anos de 1920 a 1970, surge

num contexto sócio-político diferente daquele a que

assistimos noutros países europeus. As cicatrizes eco-

nómicas e sociais herdadas da participação portuguesa

na I Grande Guerra a par da fragilidade e inconstân-

cia governamental da I República, mergulharam o país,

em 1928, num embrionário regime autocrático que, a

partir de 1933, com a instituição da nova Constituição,

consolida a vigência do Estado Novo por mais de qua-

tro décadas.

A política de regeneração nacionalista, avessa a ideo-

logias democráticas, assentou em três grandes pilares:

organização corporativa da sociedade e da economia

(opção por uma lógica de cooperação entre classes

sociais, recusando-se o modelo conflitual); propaganda

e autoprojecção (obtida pela instrumentalização polí-

tica dos momentos áureos da história e por uma vaga

de restauro dos monumentos nacionais), e, por fim,

um fervoroso ímpeto construtivo denominado de Política

de Obras Públicas.

Sustentada numa política de fomento económico e de

combate ao desemprego, a vaga construtiva dotou

o país das infra-estruturas até à data inexistentes, da

mesma forma que se tornou o rosto de um estado e

de um país que se queria novo1.

Socorrendo-se dos mais diversificados programas arqui-

tectónicos, consoante as necessidades encontradas,

esta política construtiva teve início em Lisboa na década

de 30, visando a renovação dos equipamentos, da

mesma forma que edificava a nova capital do império.

A partir da década de 40, e ao abrigo do singular

programa dos centenários, a vaga construtiva estende-

-se por todo o território continental, ilhas e colónias.

Decorre ainda desta política uma particularidade que

não havia acontecido anteriormente e que se revelou

um elemento importante para a qualificação da arqui-

tectura praticada pela encomenda pública: o envolvi-

mento de técnicos especializados como engenheiros 

e arquitectos na concepção destes novos equipamen-

tos. Acresce ainda o facto de que, à semelhança do

que ocorria com o regime italiano, também o governo

português apostou, nesta primeira fase governativa

vulgarmente designada de renovação, numa nova
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geração de arquitectos que praticavam uma lingua-

gem estética moderna. É pois desta forma, e através

do traço de arquitectos como Cottinelli Telmo, Cristino

da Silva, Jorge Segurado, Carlos Ramos ou Porfírio

Pardal Monteiro, que vimos surgir na capital os pri-

meiros edifícios públicos de cariz vincadamente

moderno. Nos anos 40 assiste-se a um reequacionar

das formas puras, construindo-se equipamentos que

assumem uma linguagem formal clacissizante e, de

novo, a partir da década de 50, novos edifícios moder-

nos surgem, mas já traçados por uma segunda 

geração de arquitectos modernistas como Januário

Godinho, Nuno Teotónio Pereira, Alfredo Viana de

Lima e Fernando Távora, entre outros.

Independentemente das características, naturezas e

rótulos do regime que originou os edifícios públicos

portugueses ditos modernos, interessa estabelecer juí-

zos valorativos sobre os objectos construídos. No que

respeita a técnicas, tecnologia e material empregue na

edificação, estamos perante imóveis de extrema qua-

lidade. No que concerne à equação (encomenda pro-

gramática + resposta arquitectónica = funcionalidade)

estes edifícios ainda hoje, volvido mais de meio século,

respondem às necessidades inerentes. Por último,

coloca-se a questão do valor artístico destes imóveis.

Este vasto universo construído responde ao programa

encomendado, alia os bons materiais de construção a

excelentes técnicas construtivas e surge edificado numa

linguagem estética fruto de um tempo específico.

Decorre desta sequência de análise que não estamos

perante objectos construídos mas sim perante obras

de Arquitectura. E, se a Arquitectura reflecte e teste-

munha o homem no tempo e no espaço, tal significa

que estamos perante valores patrimoniais.

Tendo em linha de conta que este património cons-

truído permanece na sua maioria em actividade, uma

vez que cumpre funções de serviço público, urge con-

siderá-lo como legado que nos é comum e promover

a sua salvaguarda. Caso contrário corremos o risco de

perder testemunhos arquitectónicos e artísticos impor-

tantes e representativos de uma parcela da nossa 

própria história.

Os primeiros casos de destituição de responsabilida-

des iniciaram-se na década de 90 com a venda em

hasta pública de um considerável número de escolas

primárias, fenómeno que, aliás, está prestes a repetir-

-se. A vaga de renovação de imagem dos CTT tende a

desvirtuar e descaracterizar as estações de correios edi-

ficadas entre os anos de 1938 e 1948. Bairros Sociais

como Encarnação, Madre de Deus, Ajuda, ou Bairros

da Caixa de Previdência apresentam alterações irre-

versíveis e que deturpam a leitura original do traço

arquitectónico. Parte considerável dos cinemas e

cine-teatros construídos entre as décadas de 30 e 50

foram demolidos, outros vendidos para fins de uma

espectacularidade duvidosa, outros ainda estão votados

ao abandono.
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O IPPAR, consciente do valor patrimonial da produção

arquitectónica portuguesa realizada entre as décadas

de 1920 a 1970, tem em curso, desde 1998, um ras-

treio documental, gráfico e fotográfico centrado neste

tema de estudo. A necessidade de sistematização e

conhecimento da Arquitectura Moderna em Portugal

implicou a constituição de um levantamento estrutu-

rado que permita ao IPPAR actuar nesta área, do mesmo

modo que opera face a testemunhos mais longínquos

no tempo.

A necessária fundamentação deste universo de estudo

está faseada em três tempos. Numa primeira linha de

acção, e depois de recolhidos os mais variados e 

dispersos elementos, procedeu-se ao carregamento

destes dados no Sistema de Informação, base de dados

informatizada que opera no registo patrimonial global.

Numa segunda linha de acção, e tendo em vista uma

primeira amostragem desse universo de trabalho, foi

elaborada a exposição itinerante “Arquitectura Moderna

Portuguesa 1920-1970”. Um património para conhecer

e salvaguardar”, inaugurada em Novembro de 2001 e

que, desde essa data, tem vindo a percorrer diversas

cidades do país. Esta mostra, reunindo cerca de tre-

zentos imóveis, alerta para a necessidade do reco-

nhecimento da produção arquitectónica moderna como

valor patrimonial, na medida em que, apesar de recente,

também ela se revela como marca da identidade colec-

tiva e memória da nossa sociedade.

Este projecto de estudo e consequente mostra itine-

rante tem merecido a colaboração e empenho das 

mais diversas entidades, públicas e privadas, facto que

revela já alguma sensibilização e conhecimento de um

património recente e que, por essa mesma razão, urge

salvaguardar.

Actualmente está em fase de elaboração uma edição

crítica sobre o mesmo tema e à qual foram chamados

a colaborar diversos estudiosos, cujo contributo, tanto

no domínio das reflexões teóricas sobre Arquitectura,

como no referente à História da Arte, trazem à luz

novas interpretações sobre a Arquitectura Moderna

Portuguesa.
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1 No domínio do Ensino surgiram por todo o país as Escolas Primárias e os Liceus. Lisboa e Coimbra receberam duas Cidades Universitárias. A Justiça

foi contemplada com a construção de Tribunais, Palácios de Justiça e Estabelecimentos Prisionais. No que respeita à Saúde, foram construídos dois

Hospitais Centrais (Santa Maria em Lisboa e São João no Porto), diversos Hospitais Regionais, Centros Termais e de Reabilitação. No que concerne

ao Lazer e Turismo, foram construídos Cinemas e Cineteatros, Pousadas, Colónias de Férias e Parques Recreativos. No domínio da Habitação, foi

lançada a construção dos Bairros Operários, Bairros de Casas Económicas e Bairros da Caixa de Previdência. No que diz respeito às Comunicações,

foram edificadas as Estações de Correios, lançada a Rede Viária de Estradas Nacionais, Portos Marítimos e Aeroporto de Lisboa. A programação das

grandes Centrais Hidroeléctricas do Cávado e Douro Internacional permitiram a restruturação do consumo eléctrico do país. 

Bibliografia

ACCIAIUOLI, Margarida – Os Anos 40 em Portugal. O País, o Regime e as Artes “Restauração e Celebração”. Dissertação de Doutoramento

apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Texto Policopiado. 2 vols., 1991.

COSTA, Jorge da – 14 Bairros do Estado Novo. In Guia de Arquitectura Moderna. Porto 1901-2001. Porto: Ordem dos Arquitectos-Civilização

Editora. 2001, s/paginação.

COSTA, Sandra Vaz – A Cidade Universitária de Coimbra. Um Projecto de Modernização Cultural. Utopia e Realidade. Dissertação de Mestrado

apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Texto Policopiado. 3 vols., 1998.

HEYNEN, Hilde – Architecture and Modernity. A Critique. London: Mit Press, 1999.

NETO, Maria João Baptista – Memória, Propaganda e Poder. O Restauro dos Monumentos Nacionais (1929-1960). Porto: FAUP. 2001.

RYBCZYNSKI, Witold – The Look of Architecture. Oxford: Oxford University Press. 2001.

SCRUTON, Roger – The Asthetics of Architecture. Princeton: Princeton University Press. 1979.

TOSTÕES, Ana – Ministério das Obras Públicas. In Dicionário do Estado Novo. Lisboa: Círculo de Leitores. 1996, vol. II, pp. 585-598.

TOSTÕES, Ana – Arquitectura Portuguesa dos Anos 50. Os Verdes Anos. Porto: FAUP. 1998.

TOURNIKIOTIS, Panayotis – The Historiography of Modern Architecture. London: Mit Press. 1999.

5. Estação dos Correios, Setúbal.
Adelino Nunes (1938-1948)
IPPAR/Maria Cortesão, 2000

6. Folha de rosto do desdobrável
que acompanha a Exposição
Arquitectura Moderna Portuguesa
1920-1970. Um património 
para conhecer e salvaguardar
IPPAR, 2001



Ainvestigação histórica da arquitectura do passado

cada vez mais descobre referências, testemunhos

e indícios de revestimentos decorativos, nomeadamente

de pintura mural, os quais têm vindo, por isso, a ganhar

maior relevância. Constata-se hoje que a arquitectura

do nosso imaginário vai deixando de ser apenas branca,

para começar a mostrar-se colorida, apesar do branco

da pedra, do branco da cal, do branco do estuque.

Cor(es) nas fachadas e nas estátuas dos templos gre-

gos, cor nas catedrais góticas, tratamentos ornamen-

tais pictóricos variados com temas figurativos ou 

abstractos. Cor ainda quando, face à diversidade de

materiais – os já existentes, os que se acrescentam –,

se pretende uniformizar a superfície dos paramentos

das fachadas, ou sugerir (imitar) materiais nobres como

a pedra mármore ou as madeiras exóticas. A cor, a

componente pictórica, é assim, frequentemente, um

aspecto fundamental para a leitura e apreensão do

ritmo, das proporções e do equilíbrio das formas.

A importância e o impacto da conservação e restauro

dos revestimentos decorativos em edifícios emblemá-

ticos – como as igrejas, capelas, palácios, etc. – é um

facto aceite que não suscita controvérsia. Uma abor-

dagem ligeiramente diferente mostra-se contudo neces-

sária para avaliar o interior dos edifícios de habitação.

Confrontámo-nos com a situação de que é um tema

pouco estudado neste âmbito da arquitectura corrente.

Apresentam-se dois casos que esperamos suscitem a

curiosidade aos interessados, e possam originar novos

desenvolvimentos. No âmbito do Curso de Especializa-

ção em Conservação e Restauro de Pintura Mural II e III1

foram realizados vários trabalhos práticos de levanta-

mento e avaliação de revestimentos de pintura mural

ou com ela relacionados como os estuques e rebocos

decorados, os “fingidos”, etc. Sob este tema foram

pesquisados os revestimentos interiores de um edifício

na Baixa Pombalina, e foi elaborada a Carta de Risco

da Pintura Mural do Centro Histórico de Borba, em

colaboração com o respectivo Gabinete Técnico Local.

O caso da Baixa Pombalina

Supõe-se de uma forma genérica que pouco ou nada

subsiste dos revestimentos decorativos antigos, o que

está longe de ser verdade. Por exemplo, no caso dos

azulejos, quer se mantenham aplicados, ou se con-

servem em museus, já existem estudos que valorizam

a sua utilização enquanto componente essencial da

arquitectura portuguesa. Surgem agora, ganhando

implicações bastante interessantes, as pinturas murais

nos interiores de edifícios.

Os revestimentos decorativos permitem caracterizar

com maior realismo e riqueza o ambiente construído

de épocas passadas. Se se continuarem a perder sis-

tematicamente, nunca será possível conhecer e recons-

tituir o que seria um interior pombalino corrente.

Quando muito acabar-se-á com uma montagem de
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elementos soltos: a forma da fachada mantida, uns quan-

tos azulejos recuperados e reutilizados, uns restos de 

gaiola (frontais) adulterados, mas sem nunca se conseguir

ter uma visão de conjunto, uma interpretação global.

As pinturas murais são elementos decorativos e,

enquanto tal, susceptíveis de renovação/substituição

por simples mudança de gosto, ou seja, mudam de

época para época. Disso nos falam as camadas suces-

sivas de reboco e

pinturas, aproveitando

a solidez do suporte

para nova decoração.

Não sendo elementos

estruturais, não são

essenciais ao funcio-

namento do edifício,

e são por isso também

os primeiros a serem

sacrificados sempre

que há problemas ou

renovações.

Vejamos como o azu-

lejo, mesmo sendo

feito para ser utilizado

num determinado sítio,

é sempre produzido fora dele, não importa se em locais

distantes, sendo depois aplicado ali. A pintura tem

uma execução totalmente diferente: ela nasce na pró-

pria parede, o seu suporte é o edifício. Como conse-

quência, a sua conservação é, em regra, imediatamente

afectada por qualquer alteração do suporte (parede,

tecto). Quando se torna indispensável destacar a pin-

tura do seu suporte, uma parte constituinte desta é

inevitavelmente destruída. No caso dos azulejos, eles

podem ser retirados e aplicados de novo, desde que

assentes com argamassas de cal e não de cimento,

mas neste tipo de pintura mural isso não é viável,

podendo ser feito em casos excepcionais, pontual-

mente, como testemunho.

Estes aspectos muito particulares desta pintura mural

permitem, por outro lado, utilizar o diagnóstico obtido

através das sondagens e da investigação para for-
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necer pistas consistentes para a interpretação dos

interiores pombalinos, nomeadamente a possibili-

dade de localizar alterações em paredes ou vãos.

A decoração virá no futuro a ser também um ele-

mento importante para o estabelecimento de uma

cronologia do edificado, o que permitirá analisar com

maior riqueza de detalhe a evolução da arquitectura

pombalina.

É verdade que nem para os azulejos de padrão apli-

cados em prédios da Baixa se dispõe de um estudo

aprofundado, nem está em curso um processo para 

o seu levantamento e registo organizados, mas pelo

menos sabe-se que existem, e que constituem um capí-

tulo da história da nossa azulejaria, embora não espe-

cialmente valorizado. Tal como para a arquitectura, é

possível constatar uma evolução do gosto, desde os

exemplos iniciais de meados e finais do século XVIII,

até aos do princípio do século XIX, que se reflecte quer

na padronagem dos azulejos quer nos motivos das pin-

turas decorativas.

Quando se sabe que existem pinturas, torna-se neces-

sário conhecer o quê e quanto, sobretudo se, como

também é o caso mais frequente em arquitectura cor-

rente, estas não se encontram visíveis. Torna-se assim

fundamental avaliar a qualidade, extensão, distribui-

ção, estado de conservação, alterações, sobreposições,

os quais devem ser expressos em relatório, elaborado

com base na realização de sondagens suplementares e
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sistemáticas. A partir desta informação e de acordo com

outras variáveis – como o uso ou a disponibilidade eco-

nómica –, deve ser tomada, caso a caso, a importante

decisão do que fazer com estes revestimentos.

Exemplo possível de um relatório deste tipo é o tra-

balho realizado com

objectivos didácticos

pelos alunos do Curso

de Especialização em

Conservação de Pintura

Mural num edifício (já

em obras, o que não

será a situação ideal)

da Baixa Pombalina. 

Neste caso foi criada

uma ficha de levanta-

mento, a ser preen-

chida para cada pin-

tura. Foi dado especial

relevo aos aspectos de

estudo técnico e artís-

tico, e esboçada uma

tentativa de sistematização estilística dos motivos

encontrados.

Outros revestimentos decorativos: 

o caso de Borba 

Numa escala “macro” podemos considerar a Carta de

Risco da Pintura Mural do Centro Histórico de Borba

um outro tipo destes relatórios. A solicitação do tra-

balho veio do GTL, então recentemente formado, e

tendo em curso o levantamento e estudo dos edifícios

do Centro Histórico. Mais do que uma proposta de

actuação, pretendia-se avaliar a extensão e significado

preliminar do património pictórico existente. Assim, o

levantamento das situações foi elaborado, sobretudo,

com uma perspectiva de poder estabelecer priori-

dades, e dar orientações sumárias quanto a futuras

intervenções.

Conclusão: e se houver pinturas?

A realização sistemática de sondagens nas paredes e

tectos dos edifícios permite-nos obter a sucessão dos

diferentes revestimentos que ainda possam existir, e

fazer a sua avaliação no que respeita a técnicas e 

materiais constituintes, aparência estética, distribuição,

extensão e estado de conservação. A recolha e siste-

matização destas informações permite programar inter-

venções futuras, quer se trate de recuperação, reabi-

litação ou conservação e restauro; são também valiosas
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para o estudo do edifício e de um modo mais lato para

a(s) história(s) – da pintura, das técnicas, do gosto, da

vida quotidiana, etc. 

Quando se prevê uma intervenção num edifício histó-

rico – seja ou não de arquitectura corrente – deverá

ser feito o levantamento sumário (com eventuais son-

dagens exploratórias) dos revestimentos interiores e

exteriores. No caso de revestimentos relacionados com

a pintura mural, como sejam os rebocos decorados,

estuques e outros, vai-se buscar à terminologia e téc-

nicas de intervenção na conservação de pinturas murais

os instrumentos básicos de exame e actuação. A nossa

experiência prática tem-nos demonstrado serem muito

mais frequentes do que pareceria à primeira vista os

casos em que se encontram testemunhos dignos de,

pelo menos, estudo e registo. 

Do ponto de vista da conservação podemos “hierar-

quizar” três atitudes possíveis:

1. conservação e restauro;

2. manutenção do existente, sem fazer eliminações,

ficando as pinturas em regra ocultas, em parte ou na

totalidade;

3. documentação e registo de casos que, por se encon-

trarem muito fragmentados ou deteriorados (ou outro

motivo...), tenham de ser destruídos.

Perante o aparecimento de uma pintura mural, o dono

da obra sente-se muitas vezes dividido entre duas opções

extremas: conservação e restauro integral ou, em alter-

nativa, a destruição de tudo, picando os rebocos até à

estrutura. Na realidade, a via intermédia que permite

conciliar os vários interesses em jogo está na segunda

hipótese referida – manutenção do existente, procurando

soluções que reúnam estes dois critérios: não inviabi-

lizar tecnicamente uma futura recuperação das pintu-

ras e conseguir uma apresentação agradável, coerente

e adequada ao uso previsto para aquele espaço.

Há uma ideia ainda muito difundida de que os rebo-

cos não se podem reparar pontualmente – se há alguma

alteração, mesmo localizada, tudo é picado e o reboco

integralmente refeito, normalmente com argamassas
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de cimento, de muito mais fácil aplicação do que as

tradicionais. Acresce que, infelizmente, também ainda

há muitos técnicos responsáveis que não conseguem

deixar de “desconfiar” do comportamento de qual-

quer argamassa que não contenha cimento. O que

realmente acontece é que, apesar de vários esforços,

se continua a perder a tecnologia (materiais e, sobre-

tudo, mão-de-obra especializada) que permite reparar

e/ou reconstruir em extensão estas superfícies deco-

radas, enquanto esperam por uma eventual, mas pos-

sível, futura intervenção de conservação e restauro. 

Outro aspecto a ter em atenção, especialmente por

parte dos projectistas, é o cuidado em evitar a des-

truição desnecessária dos rebocos antigos, por exem-

plo quando se pretende fazer o diagnóstico do estado

da estrutura, ou saber qual é a estrutura, ou no pró-

prio projecto para instalação de infraestruturas técnicas.

Não há dúvida que a preservação destas pinturas passa

pelo rápido desenvolvimento e difusão de soluções 

de apresentação não destrutivas, com custos com-

portáveis e com resposta técnica facilmente acessível

no mercado: especialistas, mão-de-obra e materiais.

Há um vasto campo de oportunidades a explorar na

pesquisa de técnicas e soluções adequadas.

Apesar de não terem normalmente um valor artístico

excepcional, considera-se que estas pinturas permiti-

rão vir a conhecer um tipo de gosto mais popular na

arquitectura corrente dos séculos XVIII e XIX. Sem dúvida,

as pinturas, tal como os azulejos, que conseguirem

subsistir às sucessivas remodelações ou degradações

iminentes, virão a tornar-se uma mais-valia considerá-

vel para os edifícios antigos.
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Ver trabalhos: Pintura Mural em Edifício da Rua dos Sapateiros e Carta de Risco da Pintura Mural do Centro Histórico de Borba (CD-ROM).



...comment reconnaître ce lieu?

restituer ce qu’il fut?

comment lire ces traces?

comment aller au-delà, aller derrière

ne pas nous arrêter à ce qui nous est donné à voir

ne voir seulement ce que l’on savait

d’avance

que l’on verrait?…

GEORGES PEREC, Dénicher L’Ordinaire, 19951

1. O património industrial como produto 

da modernidade patrimonial – consumir 

ou desperdiçar?

A ruptura constante existente na actual sociedade entre

o passado e o presente agiganta-se a uma escala incon-

tornável, questionando-nos pouco sobre a integração

ou a continuidade das heranças patrimoniais no devir

de um arquétipo mundi futuro. Encontramo-nos hoje

perante o tempo por excelência da efemeridade e do

volátil, em que a transformação, a alteração são sinó-

nimo de progresso, ainda que os modelos aplicados

descaracterizem, desvirtualizem e massifiquem os luga-

res, mas para os decisores políticos e para todo o staff

envolvido a confiança inabalável no futuro é con-

cretizada pela mimetização exaustiva da banalidade 

adquirida e não questionada, transformando locais

imperdíveis em perdíveis, integrando-os utopicamente

no que futuramente poderão fomentar novos planos

de pormenor e de recuperação urbana, gerando outros

programas POLIS.

A ditadura do efémero e do take-away urbano expan-

de-se a uma velocidade estonteante para paisagens

urbanas, rurais ou ambientais inabaláveis até há uma 

vintena de anos, quando ainda vivificavam fronteiras

mentais “inatas” sobre o que é importante vermos e

sentirmos para o bem-estar comum e quando o único

apelo não se resumia ao imediatismo do “progresso”.

Este niilismo2 generalizado desconsidera e desvirtualiza

até antigos lugares de vida que de hipotéticas recupe-

rações programáticas adequadas às exigências con-

temporâneas, contrapõe luminosas soluções de par-

ques habitacionais envoltas em legendas – lendas

contemplativas de uma paisagem cada vez mais ine-

xistente, como Varandas do Tejo, Colina do Sol, etc.,

impulsionando cada vez mais desenvolvimento e pro-

gresso, criando-se sinergias para mais vias de comu-

nicação, mais largas, mais rápidas e mais próximas da

vida! Como o objecto patrimonial em questão é o uni-

verso fabril e como este constitui um dos locais mais

apetecíveis e viáveis para grandes empreendimentos

imobiliários, esperamos que o invólucro da venda seja

digno de um antigo espaço industrial, sugerem-se –

edifícios progresso; parque habitacional a indústria do

sonho; o lazer do trabalhador ou respeitando ainda

mais o espírito do lugar – varandas das cerâmicas; o

quentinho do lar (fábricas de lanifícios) ou horizonte

metalúrgico. Assim, a par das inabaláveis chaminés a

perpetuação desta toponímia deixará na memória futura

uma firme presença patrimonial. Esta problemática

conduz-nos ao lugar que cabe à salvaguarda e à 

reabilitação, visto que as construções se efectivam à

custa das irremediáveis demolições. 

Paradoxalmente, foi o ritmo industrial e da mecanici-

dade constante e inerente a um sistema produtivo ins-

talado desde a Revolução Industrial que criou as siner-

gias filosóficas, de progresso, de capitais, de bem-estar

social mais alargado que volatizaram as cidades e os

lugares que alguns olhares românticos ainda querem
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cativos. Deverão esses espaços de contaminação visual,

quase sempre irreconhecíveis pela erudição histórica 

e patrimonial, e de lembranças do trabalho, que tam-

bém deveriam ser negligenciadas ou remetidas para

os estudos sociológicos ou antropológicos, perpetuar-

-se na memória dos lugares? Constituirão as fábricas

não-espaços? O que guardar de locais que provoca-

ram a histeria da modernização anteriormente referida?

São sobejamente conhecidos os documentos interna-

cionais e o esforço que organismos como a UNESCO,

o ICOMOS ou o Conselho da Europa têm prosseguido

para sedimentar regras cada vez mais latas que tra-

vem ou entravem o progresso desenfreado.

Paulatinamente, passou-se da noção monumental, pelo

menos teoricamente, para conceitos mais latos que

envolvam conjuntos, sítios, paisagens, áreas que por

vezes deixam escapar a alma numa tentativa regula-

mentar de salvar as auras dos locais. Esta produção de

documentos leva alguns autores a proferirem ideias

relacionadas com a abrangência desmedida do que se

deve preservar, confundindo-se frequentemente a noção

de monumento com a de património que tudo inte-

gra3, gerando-se assim uma amálgama de referenciais

de cultura e de valores. 

Assistindo-se, também, a uma democratização do patri-

mónio, no sentido de integrar categorias menos clás-

sicas e que abarcam universos de vida geralmente não

considerados em que o domínio das classes perten-

centes ao Terceiro Estado ou às classes trabalhadoras

entram no domínio do rememorável, os locais de tra-

balho e de vida integram inequivocamente a esfera da

salvaguarda, ultrapassando-se, assim, as fugazes inser-

ções patrimoniais atribuídas às casas dos empresários

que assumiam exclusivamente uma análise do estilo.

As primeiras classificações e os primeiros entendimentos

sobre o património industrial, pelo menos em Portugal,

recaíram também no universo vocacionalmente ligado

à obra de excepção, do período manufactureiro ou 

da primeira industrialização, descurando-se quase 

sempre critérios relacionados com a técnica ou com

os conjuntos, assistindo-se, por isso, à perda de equi-

pamento ou de outros elementos construídos também

significativos.

O património industrial encerra uma das áreas patri-

moniais mais difíceis, mais abrangentes, mais atípicas,

mais desconsideradas ainda pela maioria dos interve-

nientes e dos estudiosos do património ou mesmo

pelas políticas patrimoniais ou de resgate. Dada a ampli-

tude do legado industrial, ainda é muito árido o enten-

dimento cultural que uma unidade industrial possa

conter. A perda do uso económico e da actividade

fabril é encarada como um normal processo tecnoló-

gico que cumpriu o seu ciclo produtivo e que portanto

o destino evidente prende-se com a natural destrui-

ção da diversidade dos testemunhos materiais. Existem,

no entanto, alguns critérios que intuitivamente já se

vão estabelecendo, como o caso da antiguidade, da

raridade ou da valência arquitectónica de excepção.

Ainda que as alusões ou referências ao património

industrial já não sejam tão recentes quanto isso, a 

actuação patrimonial em Portugal tem dificuldade em

ultrapassar o domínio do casuístico que conduz às 

classificações. Encontra-se por realizar uma análise 

sistematizada do território nacional, de modo a conhe-

cer este vasto universo, tipificá-lo e normalizar medi-

das de intervenção ou propor as regras de salvaguarda

mais adequadas, caso a caso. Podendo esta ideia cons-

tituir um arquétipo jamais realizado, o desejável seria,

no entanto, consciencializar os diversos poderes4

e intervenientes nestas áreas para a necessidade e

importância de uma actuação consentânea, onde os

critérios patrimoniais ficassem bem definidos para esta

materialidade, que depende quase sempre de vonta-

des isoladas, de projectos que pouco contribuem para

a sua preservação ou de intervenções que manifestam

ausência de conhecimento da diversidade industrial,

desvirtuando muitas vezes o que confere valor patri-

monial aos espaços. Isto não significa que a realidade

industrial passe na sua totalidade para o futuro. 

O importante é de facto estudar, conhecer para se

poder seleccionar o que deve manter-se e o que poderá

destruir-se sem significar uma perda significativa.

Note-se que o tempo urge e que as grandes áreas

fabris são rapidamente destruídas, sem que os instru-

mentos de controlo patrimoniais existentes possam res-

ponder capaz e atempadamente a estas situações.

Como as fases de salvaguarda patrimonial são muito

distintas entre o património clássico – erudito e o mais

recente – caso industrial – e como não há tradição a

nível do poder central em intervir a nível de recupe-
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ração ou resgate de edifícios ou conjuntos industriais,

arriscamo-nos a que casos relevantes, de âmbito nacio-

nal, possam ser destruídos, desvirtualizados, perdendo-

-se irremediavelmente referências patrimoniais impor-

tantes para a compreensão das sociedades mais recentes

e a oportunidade de iniciar um percurso de actuação

directa nestes sítios.

De facto, a atipicidade, o gigantismo e a entrada recente

para a família cada vez mais alargada do património

condicionam a definição de uma política global para

o património industrial. Desde a diversidade edifica-

tória e tecnológica, respeitante às diferentes gerações

de desenvolvimento industrial ou às várias políticas 

de fomento industrial, à localização destas marcas 

técnico-produtivas no território – unidades isoladas,

situadas ainda na proximidade de cursos de água; aglo-

merados fabris que se distribuem pelos cursos de água;

bairros ou complexos industriais que apropriaram 

periferias de cidades; complexos fabris geradores de

novas urbanidades; cidades que se constituem maio-

ritariamente pela presença fabril; actividades extracti-

vas ou geradoras de electricidade que modelam 

definitivamente o ambiente envolvente; circuitos 

ferroviários que se disseminam e se articulam com a

paisagem – o património industrial que encerra esta

diversidade, apresenta-se como um Golias que ape-

sar da sua força (entenda-se como desproporção

da escala construtiva e funcional, do formalismo ou

da estética inerentemente funcional e de todas as 

materialidades construtivas associadas) pouco pode

fazer face a actuações divergentes da sua lógica 

funcional.

Incontornável é a aceitação desta materialidade como

um valor cultural defensável que necessita urgente-

mente da definição de programas ou arquétipos de

actuação, de modo a permitir a sua fruição futura e

o seu “consumo” como produto cultural.

2. Inventário do património industrial 

da Covilhã. Importância e pertinência

A idiossincrasia da cidade da Covilhã sedimenta-se na

sua história industrial ou técnica, sempre dependente

da actividade têxtil de lanifícios ou de actividades sub-

sidiárias, extravasando largamente os contingentes dos

tempos manufactureiros e esbatendo-se, pelo menos,

nos remotos tempos medievos. Tratando-se de um caso

de mono-industrialização, ou seja um sítio que se

expande tendo como base a especificidade e a espe-

cialização numa actividade industrial, a Covilhã repre-

senta para Portugal um arquétipo de uma cidade cujo

território é profunda e profusamente marcado pela

cultura técnica e industrial, quer se trate de edifícios

produtivos, de habitação operária ou empresarial. 

Tendo presente a sua especificidade poderemos com-

pará-la a outras cidades europeias congéneres – Leeds,

Elbouefou ou Abbeville.

Claro que a grandiosidade e a monumentalidade de

muitas das construções fabris das cidades referidas não

se regista na Covilhã. Exceptuando-se as obras a cargo

do Estado, como a Real Fábrica de Panos (Ribeira da

Goldra) construída no âmbito da política industrial 

do Marquês de Pombal, poucos exemplos de gran-

diosidade monumental se registam. Mesmo para o

século XIX ou XX é difícil seleccionar exemplos com

estas particularidades, destacam-se no entanto a Fábrica

Velha – Campos Mello & Irmão, a António Estrela, a

Anaquim & Copeiro (os edifícios de finais de Oitocentos)

ou ainda a Nova Penteação e Fiação de Lãs (todas na
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1. Concentração industria
na Ribeira da Carpinteira.
Perspectiva da Ponte dos
Costas para a Fábrica Cam
Mello & Irmão e Nova
Penteação e Fiação de Lãs
Deolinda Folgado, 2001

2. Concentração industria
Início da Ribeira da Carpin
onde se encontram instala
as Fiações Roseta, Ignácio
Silva Fiadeiro e Joseph Bo
Deolinda Folgado, 2001



Ribeira da Carpinteira) que se impõem especialmente

pela sua dimensão ou pelo recurso a escassas soluções

modernistas. É o conjunto edificado fabril, confor-

mando e caracterizando uma paisagem industrial 

estritamente dependente de factores de localização e

proximidade dos dois cursos de água – Goldra e

Carpinteira –, que define inquestionavelmente o valor

histórico, cultural técnico-industrial do lugar.

Dada a um labor têxtil contínuo, a cidade industrial da

Covilhã encerra uma estratigrafia tanto negativa como

positiva de sobreposições de épocas técnicas e cons-

trutivas, testemunhadas também pelas ramificações

das condutas, tanques, levadas e até râmolas de sol

que acompanham os vales industriais. Daí a amálgama

construtiva existente e os inexistentes protótipos de

épocas funcionais que tivessem congelado ambiências,

gestos e saberes, exceptua-se claro a Real Fábrica de

Panos, como exemplo maior do arquétipo de uma

Manufactura dos Gobelins trazida para Portugal. A neces-

sidade constante de adaptações técnicas, a alteração

de modelos funcionais, o alargamento da cadeia produ-

tiva, a diversidade empresarial existente mesmo para cada

unidade industrial, a necessidade constante de alarga-

mento de espaços funcionais, a ausência quase constante

de arquitectos a trabalhar em programas industriais, a

falta de uma cultura empresarial mais erudita, o recor-

rer a soluções imediatas de funcionamento, a convi-

vência atropelada de diversos sistemas construtivos

contribuem para que o património industrial não se

destaque pelos aspectos arquitectónicos ou formais.

A arquitectura tem de ser entendida neste sítio como

uma criação colectiva do espaço vivido, de gerações e

de vontades e não como uma obra-prima isolada, resul-

tante de uma genialidade individual ou conjuntural. 

O edifício integra um mundo muito mais vasto que

articula a implantação no local, o aproveitamento dos

condicionalismos naturais, a integração de mecanis-

mos e de energias categorizados nas várias gerações,

a utilização de técnicas construtivas vernáculas ou con-

temporâneas e é nesta articulação do todo que a per-

tinência em estudar sistematicamente esta cidade indus-

trial se manifesta. Ultrapassada a esfera do belo, da

estética e da pesquisa das correntes de arquitectura

há que compreender a fenomenologia do local e o

modo como o urbanismo consolidado até meados
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3. Fábrica Campos Mello 
& Irmão. Edifício correspondente
à fase de ampliação 
e de reconstrução de 1946, 
Arquitecto Alexandre Lopes
Galvão (?). Ribeira Carpinteira 
Deolinda Folgado, 2001

4. Fábrica Nova Penteação 
e Fiação de Lãs. Com projecto
de engenheiros para os anos
de 1935 – Eng.º Alexandre
Nunes Correira, e 1946, 1952 –
Eng.º Sílvio Arnaldo Diniz
Mourão. Ribeira Carpinteira 
Deolinda Folgado, 2001

5. Fábrica Anaquim & Copeiro,
Ribeira da Carpinteira. Edifício
inicial deste conjunto. Meados
ou início do século XIX (?)
Deolinda Folgado, 2001

6. Fábrica Anaquim & Copeiro.
Ribeira da Carpinteira. Postal
Ilustardo. Finais do século XIX



dos anos 50 de Novecentos integra e assimila os con-

dicionalismos deste desígnio económico, vocacionado

para a produção concentrada ou disseminada por

pequenas oficinas ou secções, quase sempre imbrica-

das no tecido urbano mais antigo. A Covilhã é o para-

digma de uma cidade que aproveitou todos os seus

recursos ao serviço da indústria, nomeadamente a nível

patrimonial. Por exemplo, toda a área da alcáçova do

castelo e grande parte da muralha medieval foram

sucessivamente aproveitadas. No primeiro caso só a

conformação dos edifícios fabris agora em ruínas,

devido a um incêndio, deixam adivinhar a preexistên-

cia castelológica e no segundo caso algumas unidades

industriais encontram-se adossadas a alguns troços 

de muralha (Francisco Ribeiro Aibéu e Francisco Mendes

Alçada).

Encontrando-se a maioria das unidades industriais

desactivadas, contrariando a tendência demolidora refe-

rida no ponto 1 para as fábricas que perdem o seu

uso inicial, e dada a importância histórico-cultural do

local, encetou-se em 1999 um programa de inventa-

riação patrimonial na cidade, considerando-se ser uma

primeira medida de salvaguarda inserida nos princípios

do conhecimento. Este inventário, realizado pela 

primeira vez no âmbito da actuação do IPPAR, servia

também para criar um arquétipo de análise e inter-

pretação do mundo industrial, de modo a permitir e

a fomentar futuros trabalhos da mesma natureza.  

O Inventário do Património Industrial da Covilhã teve

por base um protocolo estabelecido entre o IPPAR e a

Universidade da Beira Interior5 e decorreu de Outubro

de 1999 a Março de 20016, encerrando-se nesta data

a fase relativa não só ao conhecimento como à pró-

pria sistematização e gestão informática dos dados

recolhidos. No IPPAR criou-se um conjunto de instru-

mentos de trabalho e de gestão que suportou o 

trabalho desenvolvido.

3. Instrumentos de conhecimento 

e gestão patrimonial. Metodologia

O conceito de património industrial do qual se partiu

integra não só os edifícios fabris, entendidos como os

espaços onde se operam as diversas transformações,

mas também outras edificações resultantes de uma

política industrial ou empresarial mais lata que incluísse

áreas específicas para a energia, serviços administrati-

vos, laboratórios, casas para operários e para empre-

sários, escolas, teatros, hospitais, igrejas, por exemplo.

Associou-se sempre toda a presença do património

móvel, composto neste universo por máquinas, ferra-

mentas e operadoras, equipamento vário ou outro

espólio móvel integrado como máquinas a vapor ou

outros motores energéticos e qualquer evidência ao

nível do património difuso, muitas vezes indissociável

do modo energético ou das actividades de tinturaria,

lavagens ou acabamentos dos tecidos – tanques, con-

dutas, levadas, suportes de rodas hidráulicas, râmolas

de sol. A documentação de arquivo ou a informação

oral também foi contemplada. Associou-se a este domí-

nio conceptual a Recomendação n.º R (95) 3 do

Conselho da Europa e a proposta de ficha mínima de

imóvel utilizada no Sistema de Informação do Património

Cultural Imóvel.

O objectivo em aplicar este conceito abrangente de

património industrial que contemplasse tanto as espe-

cificidades intrínsecas aos aspectos tecnológicos e pro-

dutivos como as restantes preocupações inerentes a

um qualquer edifício permitiu criar um modelo de aná-

lise patrimonial que fosse transversal à multiplicidade

e diversidade das áreas produtivas ou extractivas, facul-

tando uma actuação o mais universal possível e pos-

sibilitando futuramente a criação de critérios unívocos

de análise e de uma actuação a nível nacional, por um

lado, e permitindo uma análise similar face às outras

categorias patrimoniais, por outro.

a) Instrumentos de conhecimento

Dentro deste universo incluímos as fichas de levanta-

mento patrimonial das quais destacamos os campos
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7. Fábrica Francisco Mend
Alçada. Centro Histórico.
Deolinda Folgado, 2001



referentes especificamente ao universo produtivo –

item 3 que nos informa sobre o uso inicial do edifício,

quais as secções ou qual o tipo de produção existente

e que tipo de complexo industrial se desenvolveu; o

item 8 referente ao tipo de energia, abarcando toda

a evolução desde a energia a sangue até à electrici-

dade e o item 9. Este último ponto constitui uma ficha

autónoma integrada, direccionada para o património

móvel, aqui designado por equipamento técnico, carac-

terizando-se por uma descrição tipológica (função, casa

construtora, marca, ano de fabrico), por uma análise

do seu funcionamento, integrando também campos

referentes a qualquer outro bem móvel como dimen-

sões, materiais, estado de conservação, documenta-

ção associada e futuras medidas de salvaguarda a 

promover. Uma inovação nesta ficha é que articula o

objecto com o edifico respectivo, permitindo analisar

o conjunto funcional, caso se trate de uma secção, e

a concepção programática de determinada indústria.

As fichas de inventário foram aplicadas durante todo

o levantamento de campo, desempenhando um papel

fundamental na recolha objectiva da informação patri-

monial, que só teve início após uma breve formação

da equipa7.

A análise patrimonial efectuada gizou-se à própria

cidade. Optou-se pela definição de áreas de trabalho,

por vezes, correspondentes às diferentes freguesias e

que se resumem a três grandes fases de trabalho de

campo – Ribeira da Goldra, Ribeira da Carpinteira e

Centro Histórico8. Este levantamento caracterizou-se

por uma análise sistemática das unidades industriais

existentes. Tratou-se, portanto, de um levantamento

rua a rua, edifício a edifício ou conjunto a conjunto,

não valorizando a excepcionalidade, a raridade, etc.,

mas a totalidade do património existente. 

A utilização das fichas foi acompanhada sistematica-

mente pela respectiva localização das unidades fabris

em carta da cidade 1:2000 ou 1:1000 e pelo levanta-

mento fotográfico. Muitos campos das fichas foram

preenchidos através da pesquisa entretanto encetada

na secção de Obras da Câmara que infelizmente não

reunia processos de obras muito antigos e inexisten-

tes para grande parte dos edifícios. Tratou-se, no

entanto, de uma pesquisa realizada em primeira mão

e que muito elucidou sobre o crescimento orgânico

de grande parte das instalações industriais da Covilhã.

Outros campos mais relacionados com a história da

empresa prenderam-se fundamentalmente com a aná-

lise do Grémio dos Industriais de Lanifícios da Covilhã,

com os Inquéritos Industriais, recorrendo-se também

à escassa bibliografia já conhecida sobre os lanifícios

da Covilhã e à informação oral.

Este trabalho possibilitou o levantamento total de cento

e catorze locais industriais, correspondentes a edifícios

individuais ou a conjuntos que se desdobram por 

vezes em uma dezena de construções, distribuídos 

da seguinte forma: Ribeira da Goldra – 41, Ribeira da

Carpinteira – 47, Centro Histórico – 26.

b) Instrumentos de gestão de informação

Em simultâneo, o IPPAR preocupou-se em informatizar,

articular, quantificar toda a informação recolhida. Foi

sendo, por isso, desenvolvida uma base de dados, uti-

lizando-se o programa informático Acess9. Nesta base

de dados tentou condicionar-se o preenchimento per-

sonalizado, optando-se por uma objectivação da infor-

mação a partir da criação de um thesaurus que estabi-

lizasse a informação. A base dispõe de uma organização

muito semelhante às fichas de campo, integrando as

imagens dos respectivos edifícios. Todas as fichas de
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8. Ficha de inventário.
Impressão a partir da base 
de dados.



levantamento de campo já foram introduzidas, bem

como digitalizadas as imagens mais pertinentes de cada

unidade industrial10 e já se encontra uma cópia desta

base de dados, que pode estar sempre em constante

actualização tanto no que se refere às unidades reco-

lhidas como a outros futuros inventários, na Univer-

sidade da Beira Interior no Centro de Documentação

do Museu dos Lanifícios. 

Esta base em Acess será em breve convertida para o

Sistema de Informação do IPPAR.

c) Instrumentos de gestão patrimonial

Dada a amplitude territorial deste inventário, a sua

completa inserção no tecido urbano, o elevado número

de locais industriais analisados, a diversidade de inte-

resse ou importância patrimonial existente ou o estado

de conservação registado, procurou-se criar um ins-

trumento de gestão que definisse os conceitos patri-

moniais utilizados e subjacentes a uma análise de valo-

rização patrimonial futura e que normalizasse as futuras

intervenções nos edifícios de acordo com as diferen-

tes categorias patrimoniais atribuídas. 

A Carta de Recomendações do Património Industrial

da Covilhã11 constitui um documento único de traba-

lho produzido pelo IPPAR para a especificidade do

mundo industrial, podendo de certo modo servir de

modelo para futuros levantamentos ou gestões patri-

moniais de escala urbana. Este documento normativo

é constituído por quatro pontos: património industrial –

conceito; património industrial na Covilhã; salva-

guarda do património – inventário; recomendações.

É dentro deste último ponto que se encontram os cri-

térios de actuação nos elementos e conjuntos inven-

tariados, categorizando-os de acordo com a sua impor-

tância patrimonial e designando um conjunto de

intervenções correspondentes ao seu valor histórico-

-cultural para o local ou mesmo para o país. Este

documento escrito articula-se com a carta da cidade

1:2000 onde se encontram localizados e identificados

todos os edifícios e vestígios industriais inventariados

e se indicam as diferentes categorias patrimoniais

atribuídas12.

A multiplicidade de vestígios patrimoniais não podia

conduzir à classificação das vastas áreas territoriais

inventariadas, não só pela diversidade do valor patri-

monial existente, mas também porque este instrumento

legal corresponde a um modelo de salvaguarda patri-

monial clássico, passível de ser o ideal para casos pon-

tuais, conhecidos e menos problemáticos, mas de difí-

cil gestão para vastas áreas urbanas, sendo salutar e

desejável a criação de novos modelos de salvaguarda

patrimonial ou a inovação de actuações patrimoniais

para tipologias patrimoniais mais atípicas. A elabora-

ção da Carta do Património Industrial da Covilhã inte-

gra assim a procura de um paradigma ou somente de

uma solução pensada para a especificidade desta cidade

industrial, que se deseja que possa ser articulada com

as entidades locais responsáveis pela gestão urbana.

Este instrumento possibilita a elaboração de planos de

pormenor mais céleres. Visto que o conhecimento das

evidências já está descrito e categorizado, o impor-

tante será integrar todos os vestígios em causa para a

cidade futura, procurando novos programas, com pro-

jectos que não desvirtualizem e desmembrem o que

ainda mantém algum valor. Claro que as classificações

também se encontram presentes nesta carta, estando

em vias de classificação o conjunto industrial da Fonte

do Lameiro (Ribeira da Goldra) resultante do trabalho

de inventário desenvolvido nesta ribeira, num primeiro

momento. Outros edifícios estão perspectivados para

serem classificados, mas um dos aspectos mais perti-

nentes é de facto a definição de uma intervenção 

criteriosa de conjunto que respeite as preexistências

que atribuem valor patrimonial aos edifícios, num sen-

tido mais estrito, ou à cidade, num sentido mais lato.
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9. Perspectiva de alguns ed
que integram o conjunto 
industrial da Fonte do Lam
– Francisco Mendes Alçad
(1933) e José Paulo de Ol
Júnior – Ribeira da Goldra
Arquivo IPPAR, 1999



d) Instrumentos de divulgação

Dentro de uma estratégia de divulgação e formação

patrimonial espera-se que a materialização da publi-

cação do inventário se efective num futuro próximo.

Perspectiva-se que a publicação contemple um corpo

teórico que enquadre e justifique os conceitos ine-

rentes ao inventário, permitindo também uma inter-

pretação do levantamento realizado. Contemplaria

ainda uma análise sobre a história, a industrialização,

a arquitectura, a gestão urbana do património indus-

trial da Covilhã. Uma segunda parte seria dedicada à

análise individualizada por conjunto ou unidade indus-

trial, publicando-se também a carta da cidade 1:2000

com a respectiva identificação e categorização das 

unidades industriais.

4. Perspectiva de salvaguarda futura

O inventário sinónimo de conhecimento insere-se na

esfera da salvaguarda, podendo contradizer a lógica

de destruição inerente a esta tipologia patrimonial que

rapidamente se dissolve na actuação dos interesses

imobiliários, engrossando o estar de niilismo colectivo

assim que perde o seu uso económico. O gigantismo

das grandes áreas, o mau estado de conservação, que

geralmente se regista aquando do encerramento das

unidades industriais, e o rápido estado de ruína que

aceleradamente percorre estes espaços, dificulta ainda

mais uma atitude de espera face ao incógnito destino

destes edifícios. Terá, de facto, de ser através de uma

política concertada entre os vários intervenientes

que procurem soluções de requalificação urbana que

as indústrias poderão vivificar para o futuro, visto os 

proprietários logicamente não poderem suportar as

custas patrimoniais do seu património.

Considerando o património industrial da cidade da

Covilhã, tal como o de muitas outras cidades do país,

uma realidade urbana, há que descentrar os encanto-

nados centros históricos cerzidos em torno de um ima-

ginário tempo medieval e moderno para considerar

também a contemporaneidade como uma mais-valia

a legar às gerações futuras, neste caso uma moderni-

dade baseada na actividade industrial. 

Os grandes aglomerados urbanos industriais têm neces-

sariamente de ser integrados em planos de salvaguarda

mais vastos que recorram não só à qualificação da

arquitectura e do edificado, à manutenção de vestí-

gios tecnológicos in situ, mas também ao estudo de

pormenor dos espaços públicos ou arranjos paisagís-

ticos (estas últimas preocupações encontram-se pre-

sentes na actuação do Programa POLIS). A percepção

de congelamento museal através da manutenção de

algumas peças deslocadas não pode ser a única via-

bilidade de manutenção da memória industrial quando

esta define territórios e paisagens. Este inventário

poderá permitir a convivência patrimonial com a 

redefinição de uma nova cidade, correspondendo este

desígnio a um imperativo governo da paisagem13

cultural.
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1 In Les Cahiers de médiologie, La confusion des monuments, n.º 7. Paris: Gallimard. 1999, pp. 318-319.
2 Sobre este assunto ver LACROIX, Michel – O Princípio de Noé ou a Ética da Salvaguarda. Lisboa: Instituto Piaget. 1999.
3 Cf. MELOT, Michel – Le monument á l’epreuve du patrimoine. In Les Cahiers de médiologie, La confusion des monuments, n.º 7. Paris: Gallimard.

1999, pp. 7-19.
4 Gostava apenas de referir um exemplo alemão de salvaguarda do património industrial e chamar a atenção para a importância do envolvi-

mento dos diversos Ministérios na senda da actuação concertada nesta área, extravasando por isso o domínio exclusivo do Ministério da Cultura.

Citando Roland Günter: …Après 1981, M. Christoph Zopel, ministre de l’Urbanisme de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et M. Karl Ganser, son

chef de cabinet […] ont élaboré des solutions originales, notamment par la réaffectation et le regroupement de divers budgets. Pour contrer

l’agitation des enragés de la destruction, MM. Zopel et Ganser ont utilisé plus d’une fois le Fonds Immobilier du Land de Rhénanie-du-Nord-

Westphalie en lui faisant acheter des bâtiments, mesure qui permettait de les laisser provisoirement en l’état avant de trouver une meilleure

solution. Leur philosophie: “Donner du temps au choses; pour commencer ne pas démolir! Voir ensuite ce que l’ont peu faire”. In GÜNTER: 1999,

p. 22.
5 Ficou designada como coordenadora do inventário por parte da Universidade da Beira Interior a D.ra Elisa Pinheiro.
6 Para trabalhar no levantamento documental, bibliográfico e patrimonial recorreu-se a uma equipa de quatro elementos recrutados no Instituto

de Emprego e Formação Profissional ao abrigo do Despacho Conjunto do Ministério da Cultura e do Ministério do Emprego e da Solidariedade

Social. Durante cerca de um ano e meio a equipa de trabalho composta por Cristina Carvalho, Fátima Salvado, Florbela Conceição e Manuela

Ribeiro procedeu à identificação e levantamento de parte das unidades industriais, bem como a alguma pesquisa bibliográfica de processos de



obra. As técnicas Cristina Carvalho e Florbela Conceição completaram toda a parte de levantamento patrimonial e pesquisa, para além de inse-

rirem os elementos recolhidos na base de dados do património industrial que decorreu em Lisboa. 
7 Esta acção de formação decorreu na Universidade da Beira Interior, durante uma semana, contemplando matérias referentes ao conceito de

património industrial, inventário(s), tecnologia, breve história da Covilhã, fotografia e aplicação inicial da ficha de inventário.
8 A delimitação do Centro Histórico utilizada durante o trabalho não corresponde a nenhuma delimitação administrativa previamente definida,

apenas se entendeu que corresponderia às unidades que se encontrassem na malha urbana mais antiga, correspondendo de uma forma alea-

tória ao que classicamente se costuma integrar nesta categoria do património urbano. 
9 Alexandre Veríssimo foi o informático que deu corpo a esta base de dados, fornecendo sugestões e soluções sucessivas para as especificida-

des da recolha de campo. 
10 O trabalho de inserção de dados ocorreu no IPPAR, Palácio da Ajuda, correspondendo esta fase de preenchimento à aferição da base de 

dados criada.
11 Este documento de regulamentação patrimonial foi elaborado pela signatária com a colaboração do Arquitecto Manuel Lacerda, Director do

Departamento de Estudos do IPPAR.
12 A carta da cidade 1:2000 onde se indica o património identificado e a preservar contou com a colaboração da Arquitecta Ana Lúcia Barbosa

(DE) na actualização informática. Partindo de uma base informática cedida pela equipa do POLIS, com a qual o grupo de Inventário colaborou no

fornecimento de dados sobre o património industrial existente e a preservar, de modo a integrar as preocupações de actuação deste Programa,

foi possível articular o documento escrito e o documento gráfico.
13 Ver sobre este assunto o artigo “Falando com franqueza: a salvaguarda do Património e os seus enormes problemas”. In Estudos/Património,

n.º 1. Lisboa: IPPAR. 2001, pp.103-107, da autoria de Luís F. Calado, Paulo Pereira e J. Passos Leite.
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Pedem-me algumas palavras sobre intervenções

em conjuntos monásticos, tema do n.º 2 da Revista

Estudos/Património. Uma reflexão sobre o mote pro-

posto poderia ter uma formulação de simples enun-

ciação de princípio, a saber: as intervenções em con-

juntos monásticos são, no plano teórico e até no prático,

idênticas a quaisquer outras. Muito obrigado. Algumas

palmas de circunstância e um público certamente reco-

nhecido por, tão inesperadamente, se ver livre da pales-

tra e do palestrante.

De facto, não me parece que, do ponto de vista meto-

dológico, disciplinar ou mesmo ético, as intervenções

em conjuntos monásticos possam dar lugar a uma teo-

ria própria que as coloquem numa qualquer gaveta

específica, diferente de quaisquer outras intervenções

transformadoras.

Apesar de estar certo disto, procurarei dizer mais algu-

mas palavras. Desculpar-me-ão o tempo que vou tomar.

Todo o território português está humanizado. Ao longo

da sua longa história, construiu-se uma paisagem,

pedra sobre pedra. Sabemos da serenidade dos nos-

sos processos, na evolução das formas e dos conteú-

dos, até às rupturas do século.

As novas necessidades da modernidade foram tão radi-

calmente interpretadas como sendo diferentes que

nos sentimos obrigados a construir o novo e a abando-

nar ou a destruir o velho. Como se no ponto zero da

História nos encontrássemos, desvalorizamos a História

e, infelizmente, quando a revalorizamos, escolhemos

e mitificamos os momentos que pareceram mais 

significativos para a reinvenção que se processava.

O desenvolvimento do nosso sistema económico, sobre-

tudo a partir do forte pendor neoliberal que hoje o

caracteriza, tem utilizado estes argumentos, que foram

inventados com generosidade, para construir cada vez

mais o subúrbio e esvaziar a cidade. A construção nova

é uma das fontes principais de receita da débil eco-

nomia autárquica e a indústria de construção civil um

factor central daquele desenvolvimento. Com estas e

não outras razões se tem produzido o crescimento das

cidades, sem que isso tenha constituído a construção

de novo património. 

Assim, a leitura dos processos longos que originaram,

nos edifícios e nas cidades, sucessivas sedimentações

e transformações e constituíram a nossa estranheza e

diferença, está fortemente perturbada.

Daí que os problemas do património despertem, nos

nossos dias, um interesse sem precedentes, afectando

decisões políticas e grandes correntes culturais. 

No entanto, penso que é necessário avaliar cuidado-

samente esse interesse porque encerra equívocos de

consequências muito funestas para as próprias políti-

cas patrimoniais.

Salientarei, brevemente, algumas questões, entre outras

possíveis.

1. As ideias de património2

As concepções actuais de património estão intrínseca

e necessariamente ligadas à modernidade e são exclu-

sivas da civilização ocidental.

Só uma concepção moderna do tempo introduz a noção

da irreversibilidade da mudança. O tempo da Idade

Média era um tempo circular e fechado onde nada de

fundamental podia mudar, tudo podia recomeçar e,

portanto, nada estava em risco de desaparecer. 

A distância temporal, agora assumida, a noção de pas-

sado ao qual não se pode regressar e, principalmente,

a velocidade impressionante das mudanças históricas

associadas à Modernidade, criaram a nostalgia e a

necessidade de autenticidade, do enraizamento, de

uma paragem para identificação – das culturas, dos

povos, dos indivíduos.
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Com a Revolução Francesa emergiu, também, a noção

de colectividade nacional e o conceito correlativo de

um passado comum, uma herança comum, um patri-

mónio histórico nacional. O romantismo veio confir-

mar estas mudanças com a celebração da nostalgia.

Pode dizer-se que a nossa noção de património está

obrigatoriamente ligada à noção moderna da irrever-

sibilidade da perca. Trata-se de recuperar o que é irre-

cuperável: o passado. Os monumentos que classifica-

mos, preservamos ou reconstruímos já não são sinais

de continuidade (como os templos japoneses cons-

tantemente modernizados), mas de descontinuidade.

Neste sentido, é possível que o interesse contempo-

râneo pelo património esteja associado a uma atitude

muito alargada de resistência à mudança e de des-

conforto perante ela. Muitas vezes o património é o

alibi estruturante da incompreensão da cidade moderna

nas suas características formais, culturais e vivências,

pelos meios culturais e políticos.

A questão mais séria que se põe neste contexto é, tal-

vez, a de saber até que ponto o totalitarismo patri-

monial não esconde uma utopia ou uma demagogia

da continuidade – da vida, da cidade, da memória –

que é, paradoxalmente, acompanhada pela liquidação

quase sistemática da potência evocativa dos restos 

do passado.

Nenhuma reflexão poderá, no entanto, evitar a cons-

tatação, muito séria, que em Portugal há uma situa-

ção concreta de destruição sistemática e indiscrimi-

nada de tudo o que pode ser considerado património,

mesmo como herança transmissível. Os próximos dez

anos vão ser decisivos para controlar a destruição mas-

siça que se está a processar. Parece ser necessário

somar à classificação a intervenção arquitectónica e

desenvolver a consciência popular patrimonial.

Se esta última passa muito claramente, para além de

outras questões de natureza ética ou cultural, pela

consciência do valor do património como factor de

desenvolvimento, a intervenção regeneradora da arqui-

tectura, e sobre isso falaremos mais um pouco, passa,

neste momento, pela abertura urgente de um debate

frontal que pode centrar-se na análise crítica de casos

e que deve abranger técnicos, arquitectos e outros,

arqueólogos, historiadores, autarcas, agentes econó-

micos e culturais, etc.

A questão da identidade cultural – e a do património,

portanto – é cada vez mais actual. O património assume-

-se, também, como um campo de debate político.

2. Critérios de intervenção

É indispensável, dizíamos, aprofundar o debate entre

arquitectos e outros actores no processo de transfor-

mação, sobre temas relativos aos critérios de inter-

venção em edifícios antigos ou áreas consideradas de

valor patrimonial.

A questão da intervenção em edifícios antigos só se

pôs, como problema cultural, a partir da segunda

metade do século XVIII; ou seja, foi rigorosamente 

contemporânea da noção de património histórico. 

Todas as hipóteses de intervenção se puseram desde

o início: introduzir o novo no velho; não tocar no velho

(ideia característica do romantismo); reconstruir 

o velho de acordo com a arqueologia e a história;

recriar o velho.

Em Portugal, sabemos como, para além de alguns

debates no século XVI, no âmbito do pensamento renas-

centista de valorização da Antiguidade Clássica, visando

a reposição, restauro ou recriação de alguns elemen-

tos arquitectónicos como são os casos da Igreja da

Graça e do Aqueduto da Água de Prata em Évora, a

questão do património só é verdadeiramente colocada

com o advento do romantismo. A necessidade de reen-

contrar uma identidade nacional legível nos chamados

Monumentos Pátrios, aliada ao estado de ruína de mui-

tos edifícios com valor histórico e arquitectónico, em

consequência de desleixo ou de transformações gra-

vosas, na sequência da venda em hasta pública dos

bens da Igreja, levou figuras como Garrett e Herculano

a tomarem posições, não só duramente críticas, como

também propositivas. Assim se foram elegendo, clas-

sificando e restaurando os nossos monumentos con-

siderados mais significativos e se foi desenvolvendo o

debate sobre qual o estilo mais verdadeiramente por-

tuguês para figurino dos nossos futuros edifícios mais

significativos. Os arquitectos ou cenógrafos tiveram à

sua disposição, conforme as circunstâncias, várias lin-

guagens que do manuelino, ao românico, passando

pelo mudéjar, acabaram por desembocar no portu-

guês, de inspiração civil, rural ou vernacular, por vezes

cruzado com o joanino. Assim, cada vez “mais portu-
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gueses”, entraram os arquitectos pela República, nacio-

nalista e pequeno-burguesa e assim prosseguiram, 

com outros objectivos ideológicos, apesar das suas 

origens e algumas experiências modernistas durante o

Estado Novo.

Voltando à problemática particular do património, cum-

pre referir que a acção da DGEMN, desenvolvida não

só no plano formal, mas, sobretudo, no plano con-

ceptual, principalmente durante as suas quatro pri-

meiras décadas, teve uma extraordinária eficácia pela

extrema coerência encontrada entre os dois planos. 

E hoje, no terreno eticamente movediço em que nos

movemos, é muito fácil confundir eficácia com bon-

dade, utilidade ou até beleza. Somos, de facto, sensí-

veis às lições deste processo metodológico versus

eficácia e sentimos, até, um certo prazer infantil com

o usufruto do retrato, reposto na pedra, da pureza de

antanho. Sensíveis pelo conforto e repugnados pela

sua imposição: imposição de um novo mito da fun-

dação ou refundação salazarista, através de descarada

manipulação político-ideológica da história que deve-

ria tornar, nas palavras de António Ferro, o nosso

passado tão presente, ia a dizer tão futuro...

A “unidade de estilo”, desejo ascético de pureza, escon-

dia a limpeza da perversidade correspondente aos

estilos espúrios, isto é, os que não sustentassem o mito

com limpidez. E assim se eliminaria a consciência do

fluir da história, porque era uma paragem no tempo

o programa proposto para garantia de felicidade. 

O melhor, do ponto de vista metodológico, foi bus-

cado a Viollet-le-Duc e, talvez também por isso, a “uni-

dade de estilo”, que nos parece hoje corresponder ao

mais reaccionário da política dos “Monumentos” é,

de facto, a posição que mais se aproxima, no plano

formal, da unidade da obra de arte do Moderno: ver-

dadeira, essencial, abstracta, económica. Salazar acon-

selhava: “Seja verdadeiro. Defenda o essencial. Proteja

o Espírito. Não gaste muito”. 

E isso é muito atraente, mais do que os subprodutos

que os arquitectos modernistas produziram, nas obras

da sua viragem nacionalista. Mais do que a aparente

contemporaneidade, fora de época, das posições de

Raul Lino defendendo a simples “conservação”, com

um discurso, também atraente, sobre a validade das

contribuições das diversas épocas. Só que esse discurso

excluía, veementemente, a presença da modernidade.

E se o pós-moderno pode assimilar, para seu bem,

alguns aspectos da pré-modernidade, isso não nos per-

mite esquecer o que estes tantas vezes contêm, como

é o caso, de anticosmopolitismo ruralista, de exacer-

bado romantismo neogarrettiano, militantemente anta-

gonista do progresso e do desenvolvimento. 

Injustiça feita à inteligência iluminada e progressista

de Garrett e justeza do abaixo-assinado dos arquitec-

tos portugueses contra a glorificação de Lino. 

A nível internacional, nos anos 60, as novas condições

de desenvolvimento, a influência do estruturalismo, do

brutalismo, as dúvidas sobre a pertinência do conhe-

cimento histórico e sobre a sua cientificidade, o medo

da irreversibilidade, criaram um novo conceito de inter-

venção que se exprimiu na Carta de Veneza: a inter-

venção nova deve manter-se higiénica e claramente

diferenciada da antiga e ajudando a esclarecê-la, deve

mostrar-se e mostrá-la. De algum modo, estas inter-

venções constituem verdadeiros relatórios de escava-

ções, construídos, que testemunham o abandono da

ideia de monumento como um lugar evocativo, em

favor de um olhar frio e científico.

A Carta de Veneza, determinando que a intervenção

nova se deve manter claramente diferente da antiga,

levou a que muitos trabalhos de reutilização de edifí-

cios, no seu afã de afirmação da nossa época, tantas

vezes retórica, neutralizassem a preexistência, tomada

como pano de fundo, lugar estabilizado e intocável.

Esta posição respeitadora, embora, do passado que

não lhe interessa interpretar, impõe a sua marca, 

estabilizando para sempre a vida do edifício ou do 

conjunto.

Reaberto o debate, a partir dos anos 70, sobre a inter-

venção nos edifícios ou conjuntos de interesse patri-

monial que se segue à aceitação da rigidez normativa

da Carta de Veneza, paralelamente à criação de um

cada vez mais complexo corpo de jurisprudência e

elaboração de planos de salvaguarda sobre a defesa

e valorização dos bens patrimoniais, tende hoje a con-

siderar-se que cada caso é um caso e que a teoria da

intervenção nascerá de cada circunstância nunca 

generalizável – circunstância de que fazem parte não

só a expressão da individualidade de cada autor, 

como a obrigação ética de um rigoroso e exaustivo
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reconhecimento histórico e arqueológico do edifício 

a transformar. 

A Carta de Cracóvia 2000, actuando no espírito da

Carta de Veneza, não avança quase nada neste sen-

tido, levantando, embora, algumas questões novas,

sobretudo no que diz respeito à paisagem e às cida-

des históricas. Como são novas e importantes as reco-

mendações sobre os valores espaciais internos ou sobre

a gestão do processo de mudança, entre outras. 

É muito interessante a consideração do turismo cul-

tural como um risco, pesem embora os seus aspectos

positivos para a economia local, a que eu acrescenta-

ria os de natureza cultural.

Deixando de lado alguns casos de intervenção tão gra-

vosa para o património que não merecem nenhuma

consideração crítica, como Alvito, Alcácer e, infeliz-

mente, outros mais, alinhamos, no panorama da melhor

arquitectura que se pratica em Portugal, algumas opções

distintas que permitem o alargamento do debate a

partir do estudo de alguns casos.

Na Pousada da Flor da Rosa, de Carrilho da Graça, o

edifício antigo é o documento/monumento, respeitado,

cuidadosamente restaurado e abandonado. A inter-

venção nova distingue-se e afasta-se física e morfolo-

gicamente. Tem uma lógica de composição a que nada

importa a do anterior edifício respeitando, sobretudo,

os valores de escala ou de textura que favorecem uma

valorização recíproca, cada um a servir de cenário ao

outro. Os poucos momentos de intercepção, sempre

no espaço interior, referem a reversibilidade da “deco-

ração” moderna. Trata-se de uma respeitável e sensí-

vel interpretação da Carta de Veneza.

No Convento do Bouro de Souto de Moura, o edifí-

cio preexistente é apropriado depois de fixado o seu

carácter de ruína. É o espaço da ruína que é habitado.

A construção é consolidada sem interpretação, nem

reconhecimento do seu carácter. São apagados vestí-

gios que possam perturbar a sua pacificação; o telhado

não é reconstruído; as novas funções são alojadas com

aparente pragmatismo sem necessidade de nova apro-

priação de espaços que tiveram funções idênticas no

passado. O usufruto da ruína é um prazer puramente

estético, a intervenção apaga-se em absoluto mini-

malismo expressivo. O aparente romantismo da posi-

ção, humildemente passiva em relação à interpretação

dos valores da história do edifício, esconde a trans-

formação absoluta da construção em obra de autor,

na sua totalidade.

A Casa dos Bicos em Lisboa, de Manuel Vicente e Santa

Rita, é, no pólo oposto do Bouro, verdadeiramente

romântica na sua vertente não ruinista, mas de repo-

sição historicista e revivalista à maneira dos finais de

Oitocentos. A consideração da história, também pelo

lado da linguagem da decoração que se usa estilizada,

mas ostensivamente modernizada, em confronto com

alterações estruturais de fundo. Uma Casa dos Bicos

de fachada neomanuelina, rigorosamente reposta, para

usos do século XX, escondidos no segundo plano da

espessura do edifício.

A visita a todos estes edifícios é acompanhada de 

folhetos explicativos da sua história. E pode assim ser

porque lhes puseram termo. A intervenção actual não

faz parte da narrativa. Inicia e acaba outra.

Assim se vai mantendo criticamente a Carta de Veneza

ou se vai dela fazendo tábua rasa.

Ao contrário, Fernando Távora entra no Convento da

Costa, futura Pousada de Santa Marinha em Guimarães,

com uma postura próxima da simplicidade com que

os nossos mestres pedreiros sempre encararam a con-

tinuação ou alteração das obras dos seus predecesso-

res. Assim o fizeram todos os mestres da Batalha ou

dos Jerónimos, actualizando linguagens, sem altera-

ções de conteúdo, assim o fizeram no Convento de

Cristo de Tomar, alterando e sobrepondo linguagens

correspondentes a novos conteúdos decorrentes de

uma forte ideologização das intervenções. 

Távora trabalha e molda a preexistência, usa-a como

matéria de projecto. Relê nela o fluir da história e,

aceitando sobreposições ou aposições estilísticas ou de

linguagem, usa de todos os meios para o clarificar.

Não prescindindo da investigação histórica e arqueo-

lógica, anota fases de desenvolvimento, dando-lhes,

sem moralismo, uma nova dignidade. A intervenção

actual é mais uma, desenhada com regras claras que

resultam da interpretação da história, incluindo a con-

temporânea. A posição de Távora é tão activa e obri-

gatoriamente culta que pode actuar, também, restau-

rando, corrigindo, repondo ou, ao contrário, demolindo

qualquer elemento espúrio que provoque opacidade

na leitura clara da essência do projecto global, enten-
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dido como um processo colectivo de longa duração.

O que fica dito e é depois concretizado em posterio-

res projectos, do Mosteiro de Refóios ao Anfiteatro de

Direito da Universidade de Coimbra e ao projecto para

o denominado conjunto do Palácio do Freixo, é que,

usando o real, que contém o seu passado e o futuro

desejado, encontra-se a regra a partir do existente,

caso a caso e sempre legível em cada obra. 

Do “silêncio”, à intervenção activa e transformadora

do próprio edifício ou conjunto, a novidade é a con-

sideração da história como matéria de um projecto de

autor. É tomar uma posição corajosa de busca – inquie-

tante, no aceitar que cada tema tem o seu carácter,

a sua problemática específica, a sua expressão própria.

Ao arquitecto de hoje só “um critério de experiência”

é lícito; um critério que não recuse dado algum do

real que, esse sim, existe, nunca como matéria a sujei-

tar a soluções apriorísticas e abstractas.

3. A arte de construir a transformação

Esperamos, vivamente, que a publicação de revistas

como a que hoje é aqui lançada e que eu saúdo 

vivamente, longe de nos pacificarem, nos estimulem,

com um enriquecimento documental e de reflexão, 

a continuar, apaixonadamente, a discutir a infinita

diversidade conceptual de que tem sido objecto o res-

tauro, a reutilização ou a reposição do nosso patri-

mónio edificado, cada vez mais terreno privilegiado

das intervenções transformadoras a que o fluir da 

história e a escassez de terrenos virgens, nos obriga,

inflexivelmente.

Nos edifícios, nas cidades ou no território sempre huma-

nizado, a arquitectura dos próximos anos será mar-

cada pela prática da recuperação. Recuperação e cria-

ção serão complemento e não especialidades passíveis

de tratamentos autónomos.

Reconhecer-se-á que não se inventa uma linguagem.

Reconhecer-se-á que a linguagem se transforma para

se adaptar à realidade e para lhe dar forma. Tudo será

reconhecido como património colectivo e, nessa 

condição, objecto de mudança e de continuidade. Os

instrumentos de reconhecimento do real chamam-se

História, a arte de construir a sua transformação chama-

-se Arquitectura. Uma sem a outra chama-se fracasso

da arquitectura moderna. Citei Álvaro Siza.

Não duvidamos que um verdadeiro projecto integrado

de desenvolvimento passa por manter vivo e presente

o passado visitável, o que não exclui a importância

simbólica e mítica do monumento silencioso, cuja 

vitalidade será sempre um exercício de imaginação

retrospectiva e então visitar o Mosteiro da Batalha, o

Convento de Cristo, Santa Clara-a-Velha ou a Torre

de Belém que, nesse sentido, esperamos não ver con-

vertidos em pousadas turísticas, onde a imaginação do

visitante é substituída por circuitos funcionais climati-

zados e que, por isso, representam o fim da História

que, afinal, todos desejamos que continue, com 

passado, presente e futuro.
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2 Este ponto reproduz parcialmente a Acta do II Encontro Nacional de História da Arquitectura, “Ideologias do património e intervenção

arquitectónica”, realizado na Curia em 1994, redigido por Paulo Varela Gomes e Walter Rossa.



Ocontributo da arqueologia na área da conserva-

ção, recuperação e valorização dos mosteiros é

recente, acompanhando, aliás, a igualmente recente

afirmação da arqueologia medieval e moderna, que se

fez a par da organização institucional da arqueologia

no aparelho de Estado, a partir da década de 80 do

século passado. Foi nessa época, em 1985, que se rea-

lizou o primeiro ensaio de actuação articulada entre

arquitectura e arqueologia, por vontade esclarecida do

arquitecto Fernando Távora e do investigador Manuel

Luís Real, no Mosteiro de Santa Marinha da Costa2.

Julgo que hoje a arqueologia já não tem que justifi-

car porque é que é necessária nas intervenções em

monumentos. É por todos reconhecido o seu contri-

buto para o conhecimento da história dos monumen-

tos em particular e para a História em geral, bem como

o papel fundamental que desempenha na preservação

dos vestígios materiais do passado, prevenindo a sua

destruição por obras decorrentes de projectos menos

bem informados.

Penso mesmo que a intervenção arqueológica é basi-

lar no contexto multidisciplinar da metodologia de

intervenção em monumentos, a qual conhece princí-

pios reguladores internacionalmente estabelecidos3.

Feita esta pequena introdução, quero notar que o meu

contributo aqui vai no sentido de dar testemunho de

um caminho que se vem percorrendo na observância

das boas práticas de intervenção em mosteiros, rele-

vando os aspectos em que, no meu entendimento, se

pode tributar à arqueologia um aperfeiçoamento meto-

dológico e um efectivo aumento de conhecimento.

Terei como referência, para tal reflexão, a minha pró-

pria experiência, baseando-me especialmente nos tra-

balhos que dirigi nos mosteiros de Santa Maria de

Bouro, Amares, de São Martinho de Tibães, Braga, e

de Santo André de Rendufe, Amares.

Antecipo, desde já, uma conclusão – cada mosteiro,

cada monumento, é único na sua história, nas suas

características arquitectónicas, na envolvente paisa-

gística, no estado de conservação em que chegou até

nós. Não há, portanto, mosteiros iguais. Todos são

diferentes, tal como diversas são, também, as inter-

venções programadas e os seus resultados, tanto do

ponto de vista metodológico como da interpretação e

valorização dos dados.

Começo com o exemplo do Mosteiro de Santa Maria

de Bouro, Amares, transformado em pousada, e que

na minha perspectiva exemplifica uma fase incipiente

da aplicação da doutrina integrada e multidisciplinar

de intervenção em monumentos. Realizaram-se traba-

lhos arqueológicos, mas condicionados pelo projecto 

de arquitectura já elaborado bem como pelo início 

próximo das obras. As escavações visaram sobretudo

minimizar os impactes decorrentes da execução do 

projectado4.

Relativamente à obra nova, devem ser salientados os

conceitos de recuperação e de transformação5, para

sublinhar que o projecto de pousada conservou a glo-

balidade da estrutura do complexo monástico, recupe-

rando e adaptando espaços arruinados sem destruir

aspectos essenciais da modulação preexistente. Na

manutenção de espaços antigos, embora com funções

distintas, releva a permanência do refeitório, da cozi-

nha, de todo o claustro e da modulação das celas.

No meu entendimento, a virtualidade do projecto de

recuperação e transformação do Mosteiro de Santa

Maria de Bouro em pousada reside no facto de as solu-

ções arquitectónicas encontradas suportarem bem o

confronto com o preexistente, pois não impedem

a sua leitura quase integral, apesar da substancial 

alteração introduzida nos circuitos internos de acesso

e circulação.
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Poderá dizer-se que a recuperação e adaptação do

Mosteiro de Bouro constituiu um brilhante exercício

de humildade arquitectónica, porque “parece” que se

conservou tudo como estava. Menos conseguida foi a

afectação funcional6 de alguns espaços e a integração

arquitectónica dos poucos vestígios arqueológicos 

susceptíveis de tal integração. A instalação de um núcleo

de interpretação, onde pudessem acolher-se as peças

mais interessantes bem como apresentar-se a história

construtiva do monumento, e onde pudesse iniciar-se

uma visita interpretada, nunca mereceu a atenção da 

entidade responsável. No final, conseguiu-se uma 

pousada atraente num sítio que já foi um importante

mosteiro.

No Mosteiro de São Martinho de Tibães, desenvolve-

ram-se trabalhos de arqueologia desde o início do pro-

cesso, cruzando-se informações entre todas as espe-

cialidades intervenientes. Muito justamente, o Mosteiro

de Tibães tem sido apresentado pela tutela como

acção piloto na intervenção integrada em conjuntos

monásticos, testando positivamente a articulação

dos diferentes contributos para a recuperação da

que foi, outrora, casa-mãe da Ordem Beneditina em

Portugal7.

Concluíram-se já as escavações arqueológicas, decor-

rendo agora o tratamento da vastíssima documenta-

ção produzida, desde milhares de desenhos e foto-

grafias até milhares de fragmentos de cerâmica, que

constituem um importante património científico. Já foi

possível restaurar algumas peças cerâmicas, revelado-

ras da diversidade da utensilagem e dos bens móveis

que integravam o recheio do mosteiro e que agora

integram o acervo museológico do monumento.

Mas a intervenção arqueológica em Tibães não se

esgota na identificação de ruínas nem na recolha de

peças. O objectivo principal é produzir conhecimento,

designadamente sobre a evolução arquitectónica do

mosteiro e sobre a construção da paisagem que o aco-

lhe. Os estudos correlacionados estão em curso, tendo

em vista a sua divulgação sob a forma de publicações,

conteúdos para quiosques multimédia, CD-ROM’s, etc.

A intervenção arquitectónica decorre ainda, impor-

tando assinalar a integração de ruínas da portaria qui-

nhentista no circuito de visita ao monumento – trata-

-se de vestígios da porta dos carros que serviu o mosteiro

reformado no decurso do século XVI. Pela sua relativa

monumentalidade, bom estado de conservação e rela-

ção estratigráfica com as paredes envolventes, enten-

deu-se conservar esses vestígios visíveis, aproveitando-

-os para propor ao visitante uma “leitura musealizada”

da evolução do mosteiro.

No Mosteiro de Santo André de Rendufe, cuja inter-

venção está em curso, beneficiou-se já de toda a expe-

riência acumulada. Os trabalhos arqueológicos iniciaram-

-se com mais de dois anos de antecedência em relação

à data prevista de início de obras, efectuando-se uma

exaustiva recolha bibliográfica e documental, a par da

leitura e análise estratigráficas dos alçados, de que resul-

tou a elaboração da história das obras que o mosteiro

conheceu até à data e uma primeira proposta de inter-
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pretação da evolução arquitectónica do monumento.

A execução dos procedimentos determinados pela 

chamada “arqueologia da arquitectura” no Mosteiro

de Rendufe traduziram-se num primeiro contributo

para a definição do programa de valorização do monu-

mento, o qual foi a recomendação de conservação

integral, sem qualquer reboco, da parede norte do

claustro, de fundação medieval, verdadeiro palimp-

sesto da história construtiva do mosteiro – é crucial

facultar a sua leitura, como veículo de interpretação

dessa mesma história. Devido à actuação atempada

da arqueologia, o projecto de arquitectura poderá já

incorporar estes elementos, com vista à sua valorização.

Este estudo prévio de “arqueologia da arquitectura”

revelou-se igualmente importante para a definição das

zonas-chaves para a escavação arqueológica, tanto na

perspectiva de esclarecer dúvidas de interpretação como

de antecipar a minimização de impactes, bem como

para fornecer dados de natureza histórica à valência

de engenharia, na área de diagnóstico de patologias

e caracterização de técnicas construtivas. Os trabalhos

de escavação arqueológica estão em curso, com resul-

tados francamente positivos.

A partir destes três exemplos, e em jeito de conclusão,

deve reconhecer-se que com o programa de interven-

ções integradas em conjuntos monásticos, implemen-

tado pelo IPPAR, se acolheu de modo efectivo a meto-

dologia multidisciplinar, estabelecendo-se uma rotina de

actuação que creio estar já consolidada e que deve ser

seguida como exemplo, independentemente de alguns

aspectos poderem ainda aperfeiçoar-se, como será o

caso dos timings de intervenção das diversas valências.

Nesta perspectiva, saliente-se que a precedência da

intervenção arqueológica, a par da pesquisa documen-

tal e bibliográfica, começa a ser uma prática comum,

dando assim satisfação à necessidade de informação

prévia sobre o monumento por parte das diversas 

artes intervenientes, em especial da engenharia e da

arquitectura. O trabalho prévio de arqueologia per-

mite ainda identificar zonas de especial sensibilidade 

evitando, através da proposta de actuações de mini-

mização, a destruição desnecessária de ruínas.
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E retomo novamente a conclusão acima adiantada da

individualidade de cada mosteiro para tirar a conse-

quência de que as intervenções em mosteiros não

podem ter por objectivo reconstruir modelos arqui-

tectónicos estereotipados, como foi prática habitual

nas décadas centrais do século passado para outras

tipologias de monumentos, como aconteceu com cas-

telos e igrejas medievais. Independentemente do des-

tino funcional que se pretenda dar ao monumento,

qualquer intervenção deve sempre permitir contar a

sua história, manifesta em materialidades diversas,

as quais devem ser tratadas exactamente na pers-

pectiva de proporcionarem a leitura do seu percurso

histórico.

Finalmente, um pequeno comentário ao motivo que

nos trouxe aqui hoje: o n.º 2 da Revista Estudos/

/Património. Creio que realiza bem o objectivo funda-

mental de informar, de modo compreensível e grafi-

camente apelativo, sobre os diversos trabalhos que

resultam das intervenções integradas em monumen-

tos. Permite ao leitor comum perceber a complexidade

que envolve a conservação e valorização do patrimó-

nio e aos leitores mais especializados acompanhar a

evolução do estado das artes.

Para terminar, permitam-me recorrer a parte de uma

tigela de porcelana chinesa do século XVI recolhida nas

escavações em Tibães, que no seu fundo ostenta carac-

teres que significam um voto auspicioso para o deten-

tor da peça, desejando-lhe sorte e fortuna8. Do mesmo

modo que o Mosteiro de São Martinho de Tibães parece

ter conhecido momentos de apogeu, esperemos que

a “Fortuna”, nos seus vários significados possíveis e

nestes tempos conturbados que correm, nos bafeje

também, ou pelo menos que não nos abandone, 

porque há um imenso trabalho a fazer.
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1 Título da conferência feita na apresentação do n.º 2 da revista Estudos/Património, editada pelo IPPAR, que teve lugar na Casa das Artes, Porto,

em 21 de Junho de 2002. Tivemos oportunidade de aí ilustrar a conferência com fotografias, desenhos e animações vídeo, que aqui não se

podem reproduzir. Em contrapartida, acrescentamos em notas alguns comentários e referências bibliográficas.
2 REAL, Manuel Luís – Pousada de Santa Marinha, Guimarães (Santa Marinha da Costa. Notícia Histórica). Boletim da Direcção-Geral dos Edifícios

e Monumentos Nacionais, 130. Lisboa: Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações. 1985, pp. 7-72.
3 Sobre esta matéria vejam-se, entre outros, a inúmera legislação compilada em Cartas e Convenções Internacionais, editada pelo IPPAR em 1996

no âmbito do projecto “Património Arquitectónico e Arqueológico – Informar para Proteger” e as reflexões apresentadas em diversos artigos no

n.º 1 da Revista Estudos/Património (2001), também editada pelo IPPAR.
4 Os dados obtidos conheceram uma publicação parcial em FONTES, Luís Fernando de Oliveira – Mosteiro de Santa Maria de Bouro – Amares:

aproximação arqueológica à evolução arquitectónica do edificado pós-medieval. In Cister: Espaços, Territórios, Paisagens (Actas Colóquio

Internacional, 16-20 Junho 1998, Mosteiro de Alcobaça). Lisboa: Ministério da Cultura/Instituto Português do Património Arquitectónico. 2000, 

pp. 527-544 (separata).
5 Tal como muito bem explicita Roberto Collová, a transformação, a metamorfose do mosteiro em pousada, mais não será que uma nova etapa

na continuidade do “processo de vida” do edifício. In Santa Maria do Bouro. Construir uma Pousada com as pedras de um Mosteiro. Lisboa:

White & Blue. 2001.
6 A utilização da antiga sala capitular do Mosteiro como arrecadação para cadeiras e mesas de esplanada continua a ser a expressão das incon-

gruências e dos equívocos que por vezes acompanham a classificação de algumas pousadas como “históricas”.
7 Vejam-se os textos editados pelo IPPAR em 1997 (Intervenções no Património 1995-2000. Nova Política) e 2000 (Património. Balanço e

Perspectivas [2000-2006]).
8 Em transcrição fonética oficial (pinyin) lê-se “JIN YU MAN TANG”, o que significa, em transliteração “OURO JADE ENCHER CASA”. Trata-se de uma

inscrição ou dito auspicioso, que em português se poderá traduzir como “QUE A BOA FORTUNA (ouro e jade, tesouros de grande valor) POSSAM

ABUNDAR SEMPRE NESTA CASA”. Informações amavelmente fornecidas por João Barroso, delegado da Fundação Oriente em Pequim em 1995.

5. Tijela de porcelana chinesa,
do século XVI, recolhida nas
escavações arqueológicas 
do Mosteiro de Tibães
Luís Fontes



Introdução

Já desde o século XIX que se procede ao estudo da

história da construção dos edifícios antigos – pesquisa

que tem por objectivo conhecer a evolução constru-

tiva dos imóveis – como estudo preliminar para o 

restauro de monumentos importantes. Se no século

passado este estudo prévio constituía sobretudo uma

fonte de conhecimento para o projecto de restauro 

– lembremos, por exemplo, Violet-le-Duc e as suas

reconstruções em grande escala como a do castelo 

de Pierrefonds –, também hoje em dia, no caso dos

restauros de natureza mais conservadora, continua a

ser necessário o estudo da história da construção para

a fundamentação dos projectos e para a documenta-

ção dos elementos que, geralmente por razões técni-

cas, devem ser substituídos.

Na última década, cresceu nos Países Baixos a cons-

ciência de que, durante os restauros dos finais do

século XIX e dos anos 30 e 60/70 do século XX, um

número significativo de elementos arquitectónicos 

de monumentos foram substituídos sem ficarem bem

documentados. Verifica-se ainda que é muito criticada

a chamada forma “dura” de restaurar, visto que foram,

por vezes, eliminadas fases de construção inteiras. 

Por isso, vivemos hoje em dia um período favorável,

em termos de trabalho nesta área, na medida em 

que antes e durante o restauro de monumentos se

costuma solicitar a realização do estudo do edifício na

perspectiva da arqueologia da arquitectura1. Este tipo

de pesquisa, que ainda não é exigido obrigatoriamente,

aguarda decisão para breve nesse sentido, mas já é de

tal forma corrente que, além de igrejas e castelos, 

também já se aplica ao estudo de edifícios de habitação,

quintas e complexos industriais.

Para além dos organismos públicos, existem nos Países

Baixos, desde os finais do século XIX, diversas empre-

sas privadas e fundações que defendem a conservação

dos monumentos. Isso significa também que ao efec-

tuar o estudo de arqueologia da arquitectura estão

envolvidas diferentes entidades, que serão sumaria-

mente referidas a seguir, em “Entidades e Instituições”.

Desde o incremento verificado nos anos 80 do século XX,

na realização destes estudos surgiram nos Países Baixos

três níveis de pesquisa, que serão igualmente aborda-

dos neste artigo, no que se refere aos seus conteúdos

e aplicações. Por último, estes três níveis serão apro-

fundados com base em três casos práticos.

Entidades e instituições

A política de salvaguarda dos monumentos nos Países

Baixos encontra-se descentralizada desde 1988, sendo

que, actualmente, as intervenções nestes imóveis já
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não estão dependentes da aprovação do Estado mas

sim dos municípios. A entidade estatal responsável 

pela conservação dos monumentos, o Instituto Nacional

para a Conservação dos Monumentos (Rijksdienst voor

de Monumentenzorg – RDMZ), passou a ter uma fun-

ção de aconselhamento, orientada para as autarquias

locais. O RDMZ funciona sob a tutela do Ministério da

Cultura (welzijn, volksgezondheid en cultuur) asseme-

lhando-se por isso ao IPPAR. Tradicionalmente, o RDMZ

tinha por competência inventariar, descrever e ana-

lisar os monumentos, para além da salvaguarda – 

emissão de pareceres e atribuição de subsídios para

os projectos de restauro. No âmbito da disciplina da

arqueologia da arquitectura, o RDMZ dispõe de um

especialista, o Prof. Doutor D. J. de Vries, que incen-

tiva a realização desses estudos e aconselha os muni-

cípios. O RDMZ, como instituição de divulgação do

conhecimento, organiza ainda bimensalmente uma ses-

são de estudo pública sobre arqueologia da arquitec-

tura, que reúne cerca de cinquenta profissionais desta

área, onde investigadores especializados proferem pales-

tras sobre trabalhos realizados. 

Conforme referido, os municípios têm, desde 1988, 

o papel mais importante sobre os monumentos. São, 

no entanto, as autarquias das cidades maiores que 

dispõem de mais recursos técnicos para a elaboração

de estudos de arqueologia da arquitectura, pois além

dos arqueólogos tradicionais empregam também espe-

cialistas nesta área. Os técnicos camarários, apoiados

por freelancers e gabinetes privados, desenvolvem 

pesquisas em grande escala e asseguram a publicação

desses trabalhos. Desde os anos 70, as cidades de 

’s-Hertogenbosch e Utrecht, designadamente, vêm

seguindo uma política de salvaguarda que permite que

todos os trabalhos de remodelação e restauro sejam

guiados por especialistas em arqueologia da arqui-

tectura. Os pequenos municípios rurais não têm capa-

cidade técnica para desenvolver estes estudos, que

seguramente não são efectuados para todos os res-

tauros. Quando necessário, solicitam o apoio do RDMZ

ou encomendam os estudos a gabinetes particulares. 

Desde os anos 80, funcionam nos Países Baixos diver-

sos gabinetes privados que realizam estudos no âmbito

da arqueologia da arquitectura. Os cerca de trinta escri-

tórios, geralmente empresas em nome individual, são

constituídos por investigadores multidisciplinares com

formação em construção e história de arte, que reali-

zam estudos encomendados pelos municípios e pelos

proprietários dos monumentos. Os diversos escritórios

especializaram-se em áreas distintas, tais como igrejas

medievais, castelos, casas rurais, arquitectura indus-

trial, ou em diferentes épocas estilísticas. Alguns 

desses gabinetes dispõem de especialistas em determi-

nadas áreas técnicas como a dendrocronologia e a cro-

matologia. Recentemente, têm sido criados serviços

regionais de apoio sobretudo aos municípios peque-

nos que seguem a política implementada pelo RDMZ,

no âmbito da salvaguarda do património. A função

principal destas delegações consiste no aconselhamento

e só raras vezes no desenvolvimento de estudos de

arqueologia da arquitectura.

A conservação dos monumentos nos Países Baixos tam-

bém foi incrementada graças à iniciativa privada que

se empenhou em organizar fundações (sem fins lucra-

tivos). Estas fundações são criadas com o objectivo de

proteger e conservar tipologias específicas de cons-

truções, é o exemplo da Fundação para a Protecção

dos Moinhos, as diversas fundações criadas para a 

salvaguarda dos castelos e mesmo as fundações que

visam a salvaguarda de núcleos urbanos. São poucas

as fundações que trabalham na área extremamente

especializada da arqueologia da arquitectura, como a

Fundação para o Estudo das Quintas Históricas (SHBO) e

o Gabinete de Projecto para o Património Industrial (PIE).

Por último, deve ser mencionado o Instituto de Edifí-

cios do Estado (Rijksgebouwendienst – Rgd). Este

Instituto, comparável à Direcção Geral dos Edifícios e

Monumentos Nacionais (DGEMN), administra todos os

edifícios que são propriedade do Estado, entre os quais

se encontram muitos dos monumentos mais impor-

tantes. Desde os anos 80, o Rgd protagoniza uma polí-

tica que submete todos os monumentos a estudos no

âmbito da arqueologia da arquitectura antes de iniciar

o restauro. Nessa qualidade, o Rgd cria, portanto, 

um importante mercado de trabalho para os gabinetes

particulares.

Métodos e níveis de pesquisa

Ao longo da última década surgiram conceitos dis-

tintos para designar os diversos tipos de estudo 
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possíveis no âmbito da arqueologia da arquitectura.

Estes conceitos distinguem sobretudo os níveis de 

aprofundamento.

O rastreio (bouwhistorische verkenning) é a forma mais

simples de abordagem. Trata-se do reconhecimento

de um edifício para efeitos de detecção de vestígios

de diferentes épocas de construção. Na prática, uma

habitação é visitada em uma a duas horas, ao passo

que as construções maiores são estudadas em cerca

de quatro a oito horas. Num breve relatório de apro-

ximadamente duas a cinco páginas, são referidos os

vestígios e épocas de construção mais significativos 

e feitas recomendações para o projecto de restauro.

O levantamento (bouwhistorische opname) é subs-

tancialmente mais detalhado que o rastreio. Durante

o levantamento, o edifício é extensivamente fotogra-

fado e os vestígios de construção relevantes documen-

tados. Durante este estudo, aferem-se frequente-

mente os levantamentos métricos existentes, tais como

os cortes que mostram as coberturas, etc. O trabalho

de campo, realizado normalmente por duas pessoas,

varia entre um dia para construções pequenas e cinco

a dez dias para construções maiores e imóveis espe-

ciais. Além do trabalho de campo, procede-se à inves-

tigação em arquivo, sobretudo de desenhos técnicos,

levantamentos topográficos e imagens antigas. O levan-

tamento é publicado em forma de relatório no qual,

além de uma descrição alargada e do faseamento da

construção, também se inclui um levantamento foto-

gráfico exaustivo.

A pesquisa mais detalhada é o diagnóstico (bouw-

historische ontleding) que consiste no estudo minu-

cioso do edifício, eventualmente acompanhado por

métodos de análise destrutivos. Para esse efeito, o imó-

vel é detalhadamente medido e desenhado (escala 1:20).

Os traços de várias fases de construção tornam-se geral-

mente aparentes com a remoção dos rebocos. Também

se procede à investigação minuciosa de marcas de 

canteiros, marcas na alvenaria, marcas em ferragens e

marcas de carpinteiro nas estruturas de madeira, nomea-

damente, as das coberturas. Realizam-se ainda análi-

ses especializadas aos revestimentos (estudos cromo-

lógicos), estudos dendrocronológicos e pesquisas de

arquivo. Hoje em dia, os resultados são geralmente

publicados como estudo multidisciplinar sob a forma

de monografia. Cada autor expõe o estudo da sua

especialidade.

Para além dos três métodos de pesquisa supracitados

existe ainda um método aplicado à escala urbana, o

chamado inventário (bouwhistorische inventarisatie).

Na realidade, este inventário consiste num conjunto

de rastreios, aplicados à totalidade de um centro his-

tórico ou conjunto urbano. Dado que se estuda um

conjunto histórico de uma cidade (inclui a visita ao

interior de todos os edifícios) é obtida uma imagem

fiel dos pontos onde se encontram edifícios valiosos

com estruturas, coberturas, caves e interiores históri-

cos. O inventário é sobretudo de grande importân-

cia para o planeamento urbano dos municípios e, 

em particular, para a gestão de edifícios históricos 

não protegidos. Numa dezena de cidades, tais como

’s-Hertogenbosch, Leida, Arnhem e Haia foram ou

estão a ser realizados inventários no âmbito da arqueo-

logia da arquitectura.

O Relatório de Impacte Histórico-Cultural – CHER

(Cultuur-historische Effectrapportage) é uma forma

distinta de estudo de arqueologia da arquitectura. 

O objectivo do CHER consiste em avaliar se uma remo-

delação ou projecto de reconstrução causa “prejuízo”

histórico-cultural a um imóvel e à sua envolvente. 

A pesquisa destina-se, pois, exclusivamente à avalia-

ção de um projecto. Os municípios solicitam frequen-

temente um CHER aos promotores imobiliários, com

vista à avaliação dos seus projectos. Visto que o CHER

apresenta uma definição ampla, os estudos podem ser

muito diferentes entre si quer em termos de concep-

ção quer em termos de conteúdo do relatório.

Da prática actual, conclui-se que os rastreios realiza-

dos no âmbito da arqueologia da arquitectura são

geralmente efectuados por técnicos do próprio muni-

cípio. Quando se torna necessário um número elevado

de rastreios e inventários, recorre-se geralmente ao

apoio de gabinetes privados. Estes gabinetes efectuam

actualmente a maior parte dos levantamentos, nos

Países Baixos, rondando anualmente uma centena os

estudos efectuados. Os relatórios têm um papel impor-

tante na elaboração dos projectos de restauro, pois

permitem ao cliente, ao arquitecto, e ao município

avaliar os imóveis e o seu valor monumental. Devido

a condicionantes de tempo e de custos, os diagnósticos
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de arqueologia da arquitectura são solicitados espo-

radicamente. Apenas algumas universidades e muni-

cípios realizam anualmente uma pesquisa com esse

nível de detalhe. Os diagnósticos são de grande impor-

tância para o nível científico da disciplina da arqueo-

logia da arquitectura.

Casos práticos

Casa dos cónegos em Thorn (rastreio-levantamento)

Para efeitos de preparação do restauro, efectuou-se

um estudo (Agosto de 2000), do nível rastreio, por

solicitação do proprietário. Uma vez que no relatório

final acabou por constar um levantamento fotográfico,

atingiu-se um nível de pesquisa que se situa entre o

rastreio e o levantamento.

Segundo as fontes históricas locais, o edifício dataria

de 1710, o ano que consta na cantaria da verga da

porta. A arquitectura do edifício – as janelas com ver-

gas em forma de arco, o telhado de quatro águas e

chaminé central – conduz, à primeira vista, à mesma

conclusão (Fig. 2).

Através da observação atenta das paredes e da aná-

lise da estrutura da cobertura, durante duas horas,

concluiu-se que os vestígios encontrados indiciavam

uma fase de construção anterior. Ao observar a alve-

naria à luz rasante, verificou-se o entaipamento de

antigos vãos de janelas (Fig. 3). Ao que parece, as pare-

des exteriores, cuja alvenaria era bastante imperfeita,

foram branqueadas durante a remodelação de 1710,

para tapar os vestígios dos vãos anteriores. Na fachada

posterior existe uma porta, encimada por uma ban-

deira dividida em dois lumes, com molduras em pedra,

que em termos arquitectónicos encaixa bem na tradi-

ção renascentista do Maasland (meados do século XVII).

Durante a inspecção ao sótão foram encontrados alguns

vestígios da construção anterior nas asnas (Fig. 4), que
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2. Beekstraat 2-4 em Thorn.
Desenho da fachada principal
no estado actual

3. Beekstraat 2-4 em Thorn.
Detalhe da alvenaria 
da fachada principal 
com uma junta vertical 
de uma distribuição 
mais antiga das janelas

4. Beekstraat 2-4 em Thorn.
Perna de asna em carvalho 
da cobertura com vestígios 
de construção resultantes do
encurtamento da asna original
do século XVII



permitiram concluir que a cobertura original era mais

alta e que as pernas das asnas foram encurtadas durante

a remodelação de 1710, tendo dado origem à forma

actual da cobertura.

Hoje, datamos a casa dos cónegos de Thorn, provisoria-

mente, como uma construção dos finais do século XVI

ou dos princípios do século XVII. Um futuro estudo

dendrocronológico acabará por determinar a idade

exacta do edifício. Visto que a casa dos cónegos cons-

titui a primeira habitação da pequena cidade de Thorn

onde foi efectuado um estudo no âmbito da arqueo-

logia da arquitectura, é provável que da realização de

outras pesquisas ou de um inventário se conclua que

Thorn possui mais edifícios antigos do que se tem pre-

sumido até à actualidade. 

Buitennieuwstraat 17 em Kampen (levantamento)

Em 1998 foi elaborado o projecto de remodelação 

para o imóvel na Buitennieuwstraat 17, em Kampen,

com vista à divisão da casa em diversos apartamentos.

O município solicitou ao proprietário que apresen-

tasse um levantamento no âmbito da arqueologia da

arquitectura para avaliação do projecto. Além disso,

verificando-se que o edifício não era um monumento

protegido, tornou-se necessária a intervenção de um

especialista em arqueologia da arquitectura para deter-

minar o valor patrimonial do imóvel e a eventual 

necessidade da sua integração na lista de monumentos

protegidos.

Da fachada principal, do século XIX, não se deduzia a

idade deste edifício urbano (Fig. 5). Contudo, a fachada

posterior ainda continha diversos elementos de mol-

duras de janelas em pedra natural, em forma de cruz,

e grampos de ferro (Fig. 6). 

Uma análise dos vestígios encontrados na construção

permitiu reconstituir a composição original da fachada

(Fig.  7). O estudo da cobertura foi fundamentado na

análise dendrocronológica, que indicou os anos 1503

e 1504. Embora o sistema construtivo das asnas da

parte da frente e das traseiras da casa seja igual, veri-

ficou-se uma numeração diferente entre elas (Fig. 8),

razão pela qual não é de excluir que se trata de 

dois volumes de construção independentes que 

foram levantados um logo a seguir ao outro. Uma vez

que a Buitennieuwstraat é uma rua mais recente 
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5. Buitennieuwstraat 17 e
Kampen. Fachada posterio
com reboco do século XIX

6. Buitennieuwstraat 17 e
Kampen. Vista da fachada
posterior com diversos ve
de construção

7. Buitennieuwstraat 17 e
Kampen. Esboço da facha
posterior com a reconstitu
da composição quinhentis
dos vãos

8. Buitennieuwstraat 17 e
Kampen. Foto com esboç
explicativo da fachada lat
com a junta vertical entre
a parte da frente e as tra
da casa



do que a Oudestraat, que fica nas traseiras daquela,

surgiu a hipótese de que o edifício Buitennieuwstraat 17

tinha sido construído sobre uma parcela de terreno

que originalmente pertencia ao edifício da Oudestraat.

As traseiras foram possivelmente construídas auto-

nomamente como anexo do edifício antigo situado na

Oudestraat, ficando a parte da frente com uma entrada

própria para a nova rua. A fachada lateral do edifício

apresenta uma junta vertical que dá suporte a esta

hipótese (Fig. 9). Não obstante a relativa exactidão das

datações dendrocronológicas, não deve ser excluída a

possibilidade de na campanha de construção de 1504

ter sido utilizada madeira ligeiramente mais antiga.

Concluiu-se da pesquisa que o edifício dos princípios

do século XVI era especial para a cidade de Kampen e

devia, sem dúvida, ser considerado um monumento a

proteger. Com base no relatório do estudo realizado

no âmbito da arqueologia da arquitectura, entregou-

-se ao RDMZ um pedido de inclusão na lista nacional

de monumentos a proteger.
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9. Buitennieuwstraat 17 em
Kampen. Planta do sótão com
as marcas de numeração do
carpinteiro encontradas nas
peças de madeira da estrutura
da cobertura

10. Buitennieuwstraat 17 em
Kampen. Planta com as fases
da construção

TERCEIRO PISOPISO TÉRREO PRIMEIRO PISO SEGUNDO PISO

Séculos XIV-XV

1509

1610

Séculos XVII-XVIII

1853

1923

1953

1981



No relatório do levantamento foram incluídas plantas

com as diversas fases de construção (Fig. 10) e plan-

tas com indicação do valor monumental das suas 

partes (Fig. 11). Esta avaliação considera quatro cate-

gorias: valor elevado (azul), valor positivo (verde), indi-

ferente (amarelo) e valor negativo (vermelho). Para o

arquitecto, o proprietário, o município e o RDMZ fica

imediatamente claro quais são os elementos que devem

inquestionavelmente ser conservados (azul) e quais

devem, preferivelmente, ser eliminados (vermelho). 

A manutenção dos elementos com um valor monumen-

tal positivo não é de necessidade absoluta, mas sim dese-

jável. As alterações a nível destes elementos devem, pois,

ser fundamentadas com base em argumentos convin-

centes para poderem ser avaliadas pelo município ou

pelo RDMZ, conforme se trate de um monumento de

valor municipal ou nacional, respectivamente. De salien-

tar é a fachada lateral vermelha, uma fachada de aço

que foi colocada por volta de 1984 e que deverá, 

preferivelmente, ser substituída por uma fachada de

alvenaria, por forma a recuperar a estrutura do edifício.

A pesquisa no local foi realizada num dia, por duas

pessoas, e o relatório foi elaborado em duas semanas

(dez dias).

As ruínas do Castelo de Asten

(diagnóstico)

Nos Verões de 1987 a 1990

inclusive, procedeu-se a inten-

siva pesquisa arqueológica e

estudo de arqueologia da arqui-

tectura nas ruínas do Castelo

de Asten (Fig. 12). Em 1987,

por ordem do proprietário

– a Fundação para a Conserva-

ção do Património do Castelo

de Asten –, dois engenheiros-

-arquitectos da Universidade

Técnica de Delft efectuaram um

levantamento detalhado da

planta do castelo (Fig. 13) e das 

paredes.
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11. Buitennieuwstraat 17 
em Kampen. Planta com 
a indicação do tipo 
de classificação 
(valor monumental)

12. Ruínas do Castelo de 
As ruínas vistas do leste

Construção com interesse patrimonial, valor elevado

Construção com interesse patrimonial, valor positivo

Construção sem interesse, indiferente

Construção dissonante, valor negativo



Os desenhos da fachada foram registados em papel

milimétrico, à escala de 1:20, com definição do tama-

nho dos tijolos, altura das fiadas (tijolos e juntas)

e vestígios de diferentes períodos de construção 

(Fig. 14). Das primeiras medições, concluiu-se que

tinham existido outras pontes de acesso ao castelo,

pontes essas desaparecidas já no século XVIII.

Nos três anos seguintes, procedeu-se a uma pesquisa

arqueológica exaustiva no fosso do castelo, antes da

remoção do lodo. Sob a supervisão dos arqueólogos

Prof. Dr. H. L. Janssen e J. Stienen, voluntários da NJGB

(Associação Juventude Neerlandesa para o Estudo da

História) efectuaram os trabalhos, escavando todos

os locais onde presumivelmente se encontravam as

pontes (Fig. 15). No último ano, o historiador T. Maas 

juntou-se à equipa de pesquisa que se encarregou

do estudo da história medieval do castelo. Em 1994

foi publicado o livro Asten, Geschiedenis van de heer-

lijkheid (Asten – História do seu Domínio), uma mono-

grafia interdisciplinar em que sete investigadores

focam todas as facetas da história e do passado do

castelo.
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Castelo

Torre das bruxas

Zona das sondagens

arqueológicas

Fosso

Fundações

Muralha do terraço

1 Número da zona de 

sondagem arqueológica

Sistema em madeira 

para suster as terras

Coluna

A Localização dos perfis 

arqueológicos descritos

13. Ruínas do Castelo de Asten.
Planta com as fases da construção

14. Ruínas do Castelo de Asten. Levantamento detalhado 
da alvenaria existente na torre leste (em baixo à esquerda), 
com a reconstituição da forma total (desenho original à escala 1:20)

15. Ruínas do Castelo de Asten.
Planta com os locais com pontes
no fosso
Desenho de J. Stienen

FORNO
POÇO



Verificou-se que a pesquisa efectuada – o diagnóstico

de arqueologia da arquitectura – constituía uma boa

base para se efectuar, em 1998, a intervenção nas ruí-

nas do castelo.

Procedeu-se a uma intervenção muito restrita, melhor

caracterizada como uma “degradação retardada”.

Actuou-se sobretudo nos locais onde a estabilidade

das paredes se encontrava em risco. Além disso, 

foram recuperados alguns elementos arquitectónicos,

como os fornos de pão, arcos de descarga e nichos

para velas, com o intuito de manter a “legibilidade”

das ruínas (Fig. 16). 

A consolidação foi efectuada em estreita colaboração

entre o arquitecto e o RDMZ. Tendo em atenção o

carácter especializado deste trabalho, o município de

Asten recebeu informações pormenorizadas sobre o

trabalho a executar. Por fim, o arquitecto procedeu à

recolha da documentação onde constavam todas as

obras de recuperação realizadas, compilando-a para

todas as entidades envolvidas na consolidação.

Vreedenhorst (diagnóstico parcial)

A casa rústica seiscentista Vreedenhorst, em Vreeland,

foi restaurada em 1999, tendo sido removida a camada

de reboco da fachada principal (Fig. 17). A proprietá-

ria – a S.ra Beelaerts van Blokland Kalff – encarregou

um gabinete de estudos privado de elaborar um rela-

tório sobre os vestígios de diferentes fases de cons-

trução que se tinham tornado aparentes. 

Fez-se um levantamento da fachada com o registo des-

ses vestígios e elaborou-se um diagnóstico parcial. Para

o devido enquadramento dos vestígios encontrados 

na fachada alargou-se o levantamento à totalidade 

do edifício, o que permitiu datar melhor a informação

recolhida na fachada e perceber a sua evolução 

construtiva (Fig. 19). 

A análise de desenhos antigos também permitiu efec-

tuar uma reconstrução exacta da situação seiscentista

e setecentista (Fig. 18).

Os vestígios encontrados provaram a existência de uma

camada de reboco oitocentista, fingindo um paramento
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16. Ruínas do Castelo de 
Nichos na cave, antes e d
da consolidação em 1998

17. Vreedenhorst em Vree
A fachada posterior 
sem reboco

18. Vreedenhorst em Vree
Reconstrucão da fachada 
posterior na fase setecent



município de ’s-Hertogenbosch. Desde essa altura, efec-

tua-se nesta cidade um estudo alargado no âmbito da

arqueologia da arquitectura, aproveitando-se as oca-

siões em que se procede ao restauro dos edifícios par-

ticulares. Realizou-se ainda uma pesquisa sistemática

num quarteirão de habitação. 

Neste tipo de investigação, estuda-se sempre uma rua

inteira ou um quarteirão tendo em vista as estruturas

das construções existentes. Para esse efeito, cada

edifício é visitado, medindo-se caves, paredes de

construção, travejamentos, e coberturas (Fig. 22).

Assim, compreende-se a idade de cada edifício,

bem como a evolução da rua. Dado que no período de

1975-2000 foi analisado praticamente todo o núcleo

histórico da cidade, existe hoje uma panorâmica

quase completa das casas dos séculos XIII a XX nesse

mesmo núcleo. Em diversos imóveis foram tam-

bém encontrados largos trechos da muralha inicial

da cidade datada da primeira metade do século XIII

(Fig. 23).

A pesquisa resultou numa enorme riqueza de infor-

mações para o município que lhe permite aplicar uma
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Século XVII (primeira metade) – dimensão do tijolo 18,5 × 9 × 4 cm,
medida de 10 fiadas 46,5 cm, alvenaria em cruz, tijolo laranja-ver-
melho, juntas com argamassa de cal, com linha decorativa na junta
Século XVII (segunda metade) – dimensão do tijolo 18,5 × 9 × 3,5 cm,
medida de 10 fiadas 47 cm, alvenaria em cruz, tijolo laranja-vermelho,
juntas com argamassa de cal, com linha decorativa na junta
1770 – dimensão do tijolo 18,5 × 8,5 × 3,5 cm, medida de 10 fia-
das 43 cm, alvenaria em cruz, tijolo magenta-vermelho, juntas com
argamassa de cal.
Século XIX (meados) – dimensão do tijolo 18 × 8,5 × 3,5 cm, medida
de 10 fiadas 44 cm, alvenaria em cruz desorganizada, tijolo laranja
e magenta, juntas com argamassa de cal

Século XIX (último quartel) – dimensão do tijolo 21,5 × 11 × 4,5 cm,
medida de 10 fiadas 46 cm, alvenaria em cruz, tijolo laranja-ver-
melho, juntas com argamassa de cal
1912 – dimensão do tijolo 21,5 × 10,5 × 5 cm, medida de 10 fia-
das 60 cm, alvenaria em cruz, tijolo industrial laranja e vermelho,
juntas com argamassa de cimento Portland
1957 – dimensão do tijolo 21,5 × 10,5 × 5 cm, medida de 10 fia-
das 64,5 cm, alvenaria em meio tijolo, tijolo branco feito com areia
e cal, juntas com argamassa de cimento portland

19. Vreedenhorst em Vreeland. 
Fachada posterior da casa
Vreedenhorst com os traços 
de construção e as fases 
de construção

20. Vreedenhorst em Vreeland.
A actual fachada posterior com
a camada de reboco restaurada
e a divisão em blocos

de silharia. Esta camada foi refeita em 2000, de acordo

com os dados obtidos na pesquisa (Fig. 20).

’s-Hertogenbosch (inventário)

Desde 1975, o Dr. Eng. A. H. van Drunen é especia-

lista em arqueologia da arquitectura ao serviço do



política cuidadosa para a salvaguarda dos monumen-

tos. Sobretudo no caso de remodelação ou de restauro

dos edifícios mais antigos, o proprietário e o arqui-

tecto podem, desde logo, ser informados relativamente

às restrições e viabilidades de intervenção possíveis no

edifício monumental em causa. Verificou-se ser parti-

cularmente útil para os edifícios não protegidos. Com

base no inventário realizado no âmbito da arqueolo-

gia da arquitectura, diversos edifícios acabaram por

ser integrados na lista de monumentos, quer na qua-

lidade de monumentos municipais, quer na qualidade

de monumentos nacionais.

O inventário de ’s-Hertogenbosch é um estudo excep-

cional que em 2001 permitiu ao Sr. Van Drunen dou-

torar-se na Universidade Técnica de Delft. No âmbito

do estudo que conduziu a esse doutoramento, foram

também desenvolvidos diversos modelos informáticos

tridimensionais de reconstrução do núcleo medieval

da cidade (Fig. 21). Desde os anos 90, este estudo tem

inspirado outros municípios neerlandeses, que orde-

naram a execução de inventários semelhantes. Neste

momento, realizam-se inventários deste tipo numa

dezena de cidades, tais como Arnhem, Nijmegen,

Roosendaal e Leiden.
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1 Sobre este assunto consultar artigo de Maria de Magalhães Ramalho nesta publicação (pp. 19-29).
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22. ‘s-Hertogenbosch. Planta do bloco de construção 
Visstraat-Karrenstraat-Hooge Steenweg-Loodgietersstraatje 
com as plantas das caves medievais. Desenho de BAM ‘s-Hertogenbosch

23. ‘s-Hertogenbosch. Planta com o traçado da muralha citadina mais antiga 
da primeira metade do século XIII. Desenho de Theo van Leeuwen, inspirado nos dados 

do Eng.º A. H. van Drunen em Van Bos tot Stad, escavações em ‘s-Hertogenbosch, 1983

21. ‘s-Hertogenbosch. Desenho informático tridimensional do bloco
de construção no mercado, com os volumes das casas medievais
Desenho do Eng.o A.H. van Drunen/BAM ‘s-Hertogenbosch.
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Introduction

The object of this restauration was to bring back a

totally unplayable and warped fortepiano to its origi-

nal state, so that it could be used as a concert instru-

ment again. Jorge Gil of “Em Órbita”, who recom-

mended our firm for the restauration, was very clear

about this.

This type of Clementi, probably dating before 1805,

is relatively rare. From Martha Novak Clinckscales’ Book

“Makers of the Piano” 1700-1820, it appears that

about 14 Clementi “Grand Piano’s” have survived,

nr. 14 possibly being the Queluz’ instrument, since the

description calls it early 19th century and the present

owner is supposed to be the “Museu Frederico de

Freitas” in Madeira. I suppose that is was acquired

from this museum by the Palácio de Queluz. If this is

not the case than we have at least two of these

Clementi Fortepianos in Portugal.

The exterior of the Queluz’ Clementi is in fact very

similar, to nr. 2 on her list (page 73): Serial no. 544,

(Queluz’, serial no. could not be deciphered). Date

1801-1802. Compass 51/2 octave, FF-c’’’’. Length 221.

Case “Sheraton Style”, Sheraton being a very famous

maker of veneered furniture during that period.

No 3. on her list corresponds well to the length of the

“Queluz” i.e. 2.254 m, making it improbable that the

instrument was built after 1805. Clementi had his shop

in London; we do not know if he liked the name of

the place: it was called “Cheapside”. Muzio Clementi

was a composer turned entrepreneur; we may safely

assume that he was not himself sweating away at the

instruments.

To quote Clinkscale: “An Italian, he came to England

as a result of his having been sold to an Englishman,

Peter Beckford. He moved to London in 1774 where

he gave a series of successful concerts. He achieved

great fame as a concert pianist, composer and teacher

in Britain and on the continent. In 1798, Clementi,

together with a group of partners took over the Firm

of Longman and Broderip which in 1822 when Frederic

Collard joined the firm became known as Clementi,

Collard and Collard till Clementi died in 1832”

(Clinkscale, page 67).

One of Clementi’s students and general dogsbody dur-

ing his tours on the Continent was John Field, the first

composer of “Nocturnes”. He was to be quite ruth-

lessly exploited by Clementi whose mercurial talents

were not only limited to the Fortepiano business.

London was, of course, not the only important place

for the construction of Fortepianos, although the

Squarepiano Model was made in huge quantities for

well to do citizens. But after all this was not where

Mozart, Beethoven, and Schubert lived, worked and

died. So there is a Viennese School of Fortepianomaking

that has, in fact become dominant in the 20th century

reproduction of Fortepianos. Important names between

1790 and 1840: Stein, Walter, Streicher, Graf.

It should be stressed that these early 19th Century Grand

Pianos as made by Clementi and Broadwood in London

(there are no musically or structurally important dif-

ferences between the two) but also Walter, Streicher

and Graf in Vienna, are very beautiful musical instru-

ments, eminently suited to the music of their time.

(We regard J. A. Stein as belonging to the 18th cen-

tury, his pianos were made famous by Mozart).

Ludwig van Beethoven, because of his progressive

deafness, showed very little appreciation for the

Fortepiano and this may have something to do with

its lack of status in many musical circles today as well

as a belief many people have in technological

“progress”. However, these were the composers’ tools

and their compositions reflect this. The “newness” and

Restoring the Clementi Fortepiano
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excitement of Clementis’ (who influenced Beethoven)

and Beethovens’ compositions, is smothered by an exe-

cution on the modern piano, but highlighted by an

performance on a period instrument.

Our ears, used to the glib sounds of contemporary

Steinways and Yamahas, can re-acquire the taste and

savour the exquisite sounds of instruments like these.

It is not before 1880 with cross-stringing firmly in place

that the modern piano as we know it basically emerges

with Steinway as its leader. (Cross-stringing: strings do

not run parrallel to each other, blurring the clarity of

the different registers) so there is a lot to savour.

As an aside I’d like to mention that there is an incred-

ibly beautiful Steinway from the eighteensixties in the

Yale Collection at New Haven (USA, Conservator Richard

Rephann).

But the need to accommodate an ever bigger audi-

ence forced all pianomakers to step up the power of

their instruments possibly at the expense of beauty

and subtlety. It is ironic that the “fortepiano” does not

have a very powerful sound which the “piano”, on the

other hand, does have, even the lowliest of its species.

With a generally shrinking audience for classical music

(especially chamber music) in present times, maybe

Steinway could start to reproduce its own period 

instrument.

Back to the eighteenhundreds now: the tonal differ-

ence between the English and the Vienna schools must

obviously be heard to be appreciated (see Discography),

so we limit ourselves here to the construction, 

dealing with the action later.

What are the pro’s and con’s with respect to the dif-

ferences in construction?

If we compare the construction of an 1805 Walter to

that of the Clementi-Broadwood school, the con-

struction of the Walter is vastly superior. With the

Walter, the braces of the case construction continu-

ously interlock and the strings are attached to pins

that live in a beam forming an integral part of 

the case.

The Clementi and Broadwoods from that same period

have been constructed in a very similar way to the

English Harpsichords of a few decenniae before. This

was not a good idea, the tension on a harpsichord

being much less, and even those harpsichords had a

severe tendency to warp. Fortepiano’s need a lot more

tension, because a string struck by a hammer can gen-

erate much less energy than a plucked string. Herewith

a picture of this relatively light construction (Fig. 1):

So, unfortunately, the “Queluz Clementi” had severely

warped under the tension of the strings, resulting in

a cocked-up “cheek” (the right-hand or treble side)

that made it absolutely essential to take the instru-

ment apart. 

To make this possible, the soundboard and pinblock

(where the tuning pins are) had to be removed. The

connection between the “cheek” and the bentside had

to be taken apart. This also involved removing a very

ornate part of the case veneer, with the “Sheraton

motives” on both these surfaces. “Removing” here

means very carefully soaking out all these separate

parts with the help of damp cloths. A very time con-

suming job, requiring a lot of patience. The next picture

shows my partner C. Kraan at work (Fig. 2, 3).

Once this was done, a very difficult decision had to be

made: the pinblock had been warped to such an extent

that we deemed it impossible to get it back into its

original shape with the certainty that it would stay flat.
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We are very grateful to Christopher Clarke one of the

“grand old men” (except that he isn’t very old) of

Fortepiano making and restoring, that he was willing

to help us out with his advice, this decision being the

most difficult one to take.

So the pinblock was replaced with a copy: the same

material (oak, and the same direction for the grain of

the wood. The same measurements: if you realise that

the standard pinblock of an 18th century French harp-

sichord has a thickness of 5 cm and that this one was

only 3.5 cm thick, you can imagine why we would

have loved to keep it a little thicker. But the position

of the action within the instrument made this abso-

lutely impossible. The pinblock needs to be tapered,

otherwise the hammershank would bump into the 

pinblock on its way to the string. (The distance between

the hammer rail with the pistolgrip form and the 

pinblock is only a few mm. in the Clementi).

(Model made by Ronald V. Radcliffe, from Giraffes,

Black Dragons and other Piano’s)?

Making a new pinblock had the advantage that the

original tuning pins could be used again (Fig. 4, 5).

The rest of the instrument was straightened out with

the help of clamps, this made the internal braces of

the instrument too short. The braces are made of pine.

The resulting gaps were filled out with the same type

of wood. 

New dovetails where made for the cheek/bentside

joint (Fig. 6).

The case sides have been made of oak. Restoring 

the complicated Sheraton motive on the case was 

difficult, some of the veneer “strings”had to be replaced

and a special mould had to be made to reproduce the

pattern. Here it still is in its unrestored state (Fig. 7).
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After the whole casework veneer had been restored,

the case and the lid were French Polished, the way

they originally were. Both the lid and the stand had

to be extensively restored as well.

Now that the case had become straight again, it was

time to bring back the soundboard to its original con-

dition, being quite heavily damaged with severe cracks

in the treble, a broken bridge and ribs that had become

unstuck (Fig. 8).

Every part of the ribbing seemed to be original, the

ribs being fairly thin, so conceptually this was not a

difficult part. Everything has of course been reglued

with hot bone glue as it had been in the past, mak-

ing the restoration process reversible. Since the “Palácio

de Queluz” is a fairly humid place, as is our shop in

Amsterdam, care was taken not to dry out the sound-

board too much before putting it back in. The hitch-

pin-rail (a strip of wood on top of the soundboard,

glued into the bentside, that has to carry the tension

of the strings with this type of Fortepiano, had to be

replaced since it didn’t look too reliable.

After the hitchpins had been put in, the instrument

was ready for stringing.

Till the end of the ninteeneighties, restorers had a

tough time deciding which was the correct material

and size for the instrument they worked on. One could

not rely too much on the strings that were still pre-

sent, because these instruments were very often restrung

with heavier sizes. But Malcolm Rose, one of the pio-

neers of historical stringmaking, had, together with

David Law, very patiently compiled stringing data  from

restorers all over the world.

Together with the fact that the old English Forte-

pianomakers already used string gauges, deciding 

the right kind of stringing and tension was not too

daunting a task.

It should be mentioned here that a restoration of this

kind is not without its controversies: it is possible that

within 25 years the instrument needs to be restored

again to keep it into playing order. With every restora-

tion some historical material disappears, as was already

argued around the nineteeneighties by the then

Conservator of the Brussels Museum of Musical

Instruments, Nicolas Meeús. Therefor it would be bet-

ter to make a copy, leaving the instrument itself alone.

The copy would not have been more expensive, but

for the public it would lack the charm of the genuine

thing. Also, in reality, the copy is almost never com-

misioned. It seems to be easier to acquire the funds

for a restoration, propably for the same reason: it

appeals more to the imagination of those who hold

the purse strings.

After this it had become time to concentrate on the

Clementi’s action, which had to be entirely rebuilt. But

first a discussion of the two major action styles for

grand pianos around 1800:

The essentials of the English action used by Clementi,

go back to the inventor of the Fortepiano, Bartolomeo

Christofori, of whom some Fortepianos have survived

from the period 1720-1726. A similar type of action

was used around 1750 by the famous Silbermann

Organ and pianobuilder family, but by 1790 the

“Viennese” action was well established where German

was spoken.

What are the pro’s and con’s of these actions? The

reputation of the “Viennese” action is for precision

and subtlety, enabling the player to create every 

possible kind of nuance.
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The “English” action, however, is capable of produc-

ing more powerful dynamics. (Which is why in 1818

Beethoven, as a promotion, received a Broadwood

Grand specially made for him, but by that time his

deafness had already progressed too far to appreciate

the difference).

With regard to subtlety however, it should be men-

tioned that English Grands have a secret weapon that

I have not yet found in Viennese Fortepianos: the true

“una corda”.

Shifting the keyboard to use only two strings in the

choir, is normal and present also in modern grand

pianos. English Grands, however, by removing a lever

to the right of the keyboard, thereby using one string

only, are capable of whispering. (This can be heard on

the recording the author has produced of the instru-

ment, of which he hopes it will be obtainable in the

museum itself one day).

Viennese instruments on the other hand, apart from

the later ones having sometimes all kinds of “bells and

whistles”, do have a “moderator”, a strip of cloth that

can be put between the strings and the hammers, also

producing a wonderful sound, but less clear (Fig. 9).

The Viennese action is indirect, but profits from the

lever momentum provided by the hammer shank, mak-

ing it a very light action to play. Here the escape is

provided by 

“A” which is held in position by a spring and grab-

bing with its beak the end of the hammershaft “B”.

The exact position of this “escape” defines the release

of the hammer. 

Some of the Viennese builders, notably Bösendörfer

were so attached to this type of action that they held

on to it as long as the year 1860. But with the heav-

ier hammerheads, necessary for a bigger sound, this

action lost its special advantages (Fig. 10).

From both diagrams it becomes clear that the English

Action (that evolved into the modern piano action as

we know it) is the more direct one. The hammer is

hinged on rail “A” looking not unlike a pistol grip and

resting on rail “B”. 

Lever “C” is almost – but not quite – touching the

hammer socket. (All relevant parts protected by leather

to prevent unwanted noises). As soon as the key is

depressed, the hammer is thrown upwards towards

the string. At the same time the jack “F” – with the

damper – is lifted so that the string can sound freely.

Now we come to the crucial part of any piano action,

we need an escape, otherwise the hammer would block

the string and one would hear a very unpleasant sound.

With the help of a spring that is lodged in the key,

lever “C” is held in contact with regulating screw “D”.

This screw defines the exact point where lever “C”

will be pushed back so that the hammer can fall back

unimpeded. Back-check “E” should prevent its bounce

after that. When the player releases the key, the lever

will fall back to its original position. 

Rebuilding the action:

Some of the hammershanks were broken and had to

be replaced, all the bearings of the moving parts had

to be replaced and the leather of the hammerheads

had to be renewed as well (Fig. 11).

Taking the action apart and rebuilding it, also implies

regulating everything again. In this respect we are 

also indebted to Christopher Clarke, who during an

“Antwerpiano Symposium”, organised by the renowned

fortepiano and harpsichord player Jos van Immerseel,
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CD recommendations:

The Queluz Clementi:

‘Clementi & Co, works by Clementi and his Contemporaries.

Jacques Ogg, Fortepiano, Marc Pantus, Baritone, Wilbert Hazelzet, Flute, Christiaan Norde, Cello. Can be purchased from the author:

j.klinkhamer@planet.nl

For recordings on a Walter and a Silbermann Copy take a look at Jacques Oggs’ website. jogg.org

For recordings on English Fortepianos check out Richard Burnett.

Other recommended performers are Jos van Immerseel, Andreas Staier, Jörg Demus and Trudeliese Leonhardt. You can find them all on the

internet or in a specialised CD shop.

gave detailed instructions  in a paper he presented to

the symposium about the setting up of different types

of actions after they had been rebuilt.

After the restauration I now have a certain bias towards

the English Action, because you can regulate it (using

screw “D”) with the keyboard remaining in the instru-

ment. Viennese pianos can only be regulated outside

the instrument with the help of a ruler simulating the

height of the strings.

This concludes my article. Many thanks to my partner

in business Christiaan Kraan whose special project this

was and who gave almost a year of his life to this

work, I also would like to thank Mr. Jorge Gil from

the program “Em Órbita” and IPPAR who provided the

finances for this restoration.
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Localização

Classificada como Monumento Nacional pelo Decreto

n.º 8228 de 4 de Julho de 1922, a Ponte da Ribeira

de Aguiar1 fica situada no lugar da Ponte, freguesia

de Escalhão, a cem metros a jusante da Estrada 

Nacional n.º 221, que liga Figueira de Castelo Rodrigo

àquela povoação. 

A Ribeira de Aguiar constitui um sistema de água 

secundário do rio Douro e o nome vem-lhe da antiga

designação de Castelo Rodrigo, que recebe a actual

denominação apenas no reinado de D. Dinis2.

Parte integrante de um antigo sistema viário, a Ponte

terá sido construída pelos romanos na estrada que

ligava a Guarda, Castelo Rodrigo, Barca de Alva, Freixo

de Espada-à-Cinta e Astorga, fazendo parte da Via

Imperial3.

É intervencionada no período medieval, provavelmente

no século XIV, como atesta a existência de pedras sigla-

das na parte superior da estrutura, mas supõe-se que

terá mantido as principais características formais e as

técnicas construtivas originais.

Além da Ponte da Ribeira de Aguiar, estão referencia-

das no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo outras

três pontes de provável origem romana:

• A ponte romana situada no sopé da encosta da Torre

de Aguiar ou Casarão da Torre em Almofala;

• A Ponte Velha do Côa em Cinco Vilas, que terá sido

reconstruída no século XIV na mesma época que a Ponte

sobre a Ribeira de Aguiar e da qual subsistem três dos

seis arcos, por ter sido destruída pela cheia de 1909; 

• A ponte romana na estrada que liga Vermiosa a

Escarigo.

Durante a Idade Média a Ponte da Ribeira de Aguiar

e a Ponte Velha do Côa em Cinco Vilas estavam inte-

gradas nos caminhos que conduziam a Santiago de

Compostela.
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Hoje, a Ponte da Ribeira de Aguiar tem utilização 

como caminho rural e está em estudo um projecto de

valorização paisagística da sua envolvente, de modo 

a permitir a realização de actividades culturais e 

de lazer.

Caracterização

Tipologicamente, a actual Ponte da Ribeira de Aguiar

é um exemplar da arquitectura civil gótica do século XIV,

de tabuleiro bipartido e inclinado, com talhamares

duplos e guardas de cantaria de granito vasadas, enci-

madas por blocos dispostos de forma contínua unidos

por chumbadouros armando duas pedras4.

É constituída por dois arcos quebrados (ogivais) 

com impostas salientes e aduelas estreitas e compridas

e pelo pavimento com lageado colocado no sentido

transversal.

Toda a estrutura da ponte está construída em canta-

ria de granito aparelhado sem revestimento e tem 

44 m de comprimento e 3,20 m de largura.

Estado de conservação

O primeiro contacto de técnicos da DRCB com a Ponte

da Ribeira de Aguiar data de 2000, ano do início de

funcionamento desta Direcção Regional, que aí se des-

locaram por solicitação da Câmara Municipal de Figueira

de Castelo Rodrigo, para uma avaliação do estado de

conservação do imóvel.

Além da vegetação parasitária, da perda do material

de enchimento e da queda de várias guardas, o facto

mais inquietante era a existência de um buraco na base

de um dos pilares de apoio, que a baixa do caudal de

água punha a descoberto. Diversas fendas resultantes

da tensão provocada pelo desvio de um dos arcos por

abatimento do pilar faziam prever uma derrocada 

iminente. Alguns blocos de granito encontravam-se

arredondados pela erosão.

Intervenção de recuperação

O projecto de intervenção – realizado pelo IPPAR-DRCB

e pela Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo –

não consistiu apenas na consolidação e recuperação,

mas também na reconstrução de parte da estrutura

devido ao avançado estado de degradação em que a

mesma se encontrava. 

Tendo em conta o interesse histórico e arquitectónico

do imóvel, era imperativo que a intervenção a realizar

não afectasse o seu valor patrimonial, evitando a 

utilização de métodos e materiais que pudessem 

ser agressivos, tanto para a estrutura como para o seu

impacto visual.
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3. Pavimento e guardas
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A solução de consolidação adoptada consistiu na injec-

ção de caldas no interior da estrutura, visto que grande

parte do enchimento tinha sido arrastado pelas águas

da ribeira, devido ao deslocamento e queda de alguns

silhares. A intervenção dividiu-se em diversas fases,

sendo as principais as seguintes:

• Trabalhos preparatórios

Devido à época do ano em que se realizaram as obras,

Dezembro/Janeiro, foi necessário desviar o curso da

ribeira, por um antigo canal de um lagar de azeite

adjacente à ponte, por forma a que toda a fundação

ficasse completamente a descoberto.

• Consolidação das zonas mais críticas

Nesta fase foram colocados e assentes os silhares em

falta na base da fundação, zona onde existia um grande

escorrimento de finos do enchimento do interior da

estrutura da ponte. 

• Limpeza dos paramentos

O processo de limpeza iniciou-se com a remoção da

vegetação infestante do tipo herbáceo, incluindo a

aplicação de herbicidas e extracção de raízes até ao

embasamento das fundações.

Seguiram-se os trabalhos de eliminação de líquenes,

musgos e algas, bem como a limpeza de sujidade pouco

aderente utilizando biocidas, escovagem com escova

de nylon e água nebulizada.

Após a conclusão da limpeza foi aplicado um hidro-

fugo apropriado ao tipo de paramento.

• Preparação para injecção

A preparação da estrutura para a injecção iniciou-se

com a remoção superficial das argamassas de assen-

tamento que se apresentavam degradadas. Numa

segunda fase procedeu-se ao refechamento de todas

as juntas dos paramentos com uma argamassa não

retráctil, à base de cal e areia, onde foram executa-

dos os furos para a colocação dos tubos de injecção

e tubos de controlo do nível das caldas no interior da

estrutura. O seu espaçamento foi variando conforme

as zonas da estrutura (maior ou menor profundidade

de injecção), garantindo sempre que o espaço a injec-

tar ficasse totalmente preenchido quando a mistura

de injecção surgisse na abertura seguinte.

• Injecção

A injecção para o interior da estrutura foi realizada

através de caldas de cal com aditivo de controlo de

presa e com um teor de 30% de água, visto preten-

der-se um composto que apresentasse grande fluidez

e capacidade de penetração, facilidade de bombagem,

ausência de retracção e exsudação e elevada resistên-

cia mecânica.

A operação de injecção efectuou-se de baixo para

cima através das sucessivas aberturas de injecção. 

A passagem de uma abertura para outra só ocorria

depois de garantido o completo preenchimento da

estrutura até a esse nível, ou seja, até que a calda res-

surgisse em todos os tubos de controlo. Era necessá-

rio garantir igualmente que a pressão utilizada na injec-

ção não prejudicasse a estrutura, nem fosse superior

à que a selagem pudesse suportar. Nesta operação

não foram ultrapassados os 0.4 Mpa.
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Estes trabalhos ficaram concluídos quando as caldas

surgiram em todos os tubos de controlo colocados na

zona superior do tabuleiro.   

• Pregagens

Para garantir a consolidação em certas zonas da estru-

tura, tais como, encontros, cunhais e talhamares foram

efectuadas pregagens inclinadas em pontos onde a

injecção por si só não garantia a necessária estabili-

dade. A furação para a execução destes trabalhos foi

realizada através de rotação, com equipamento apro-

priado que não danificasse as alvenarias. Todos os

varões foram protegidos à corrosão e a sua fixação foi

realizada com uma argamassa de selagem não retráctil.

• Revestimento e protecção de superfícies

Este tipo de revestimento destinou-se a proteger a

pedra contra as agressões químicas, a água, o gelo,

os micro-organismos e a sujidade. 

Neste processo utilizou-se um produto incolor, por

forma a não alterar o aspecto dos suportes tratados,

e em que as principais características são: resistência

às agressões químicas da poluição atmosférica; ele-

vada resistência à difusão do CO2; baixa resistência à

difusão do vapor de água; hidrófugo; não poluente;

protecção contra a erosão; resistência aos raios ultra-

violetas e resistência às bases e aos ácidos.
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1 Também conhecida como Ponte de Escalhão.
2 Até D. Dinis, a povoação de Castelo Rodrigo chamava-se Aguiar.
3 A Via Imperial ligava as cidades de Mérida, Egitania e Astorga.
4 Este tipo de chumbadouros era também utilizado nas pontes romanas.
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As obras de restauro da Igreja Matriz da Golegã

que aqui se descrevem constituem a primeira inter-

venção de fundo no imóvel, após as obras de restauro

e “reconstituição” da Direcção Geral dos Edifícios e

Monumentos Nacionais (DGEMN), concluídas em 1942.

Constituem também um exemplo do que geralmente

se verifica após décadas de ausência das mais ele-

mentares acções de manutenção e conservação. São

também, por isso, uma referência para o futuro no

que respeita à maneira de encarar as intervenções de

restauro que se vão realizando, tendo em vista a sua

regular e metódica observação e acompanhamento, e

evitando, tanto quanto possível, a necessidade de inter-

venções mais pesadas (Fig. 1).

Não pode, portanto, fazer-se recuperação e abando-

nar-se novamente, sob pena de se estarem a repetir

os erros do passado, tornando-se necessária a prática

de uma política de manutenção eficaz.

Neste caso concreto pode afirmar-se estar-se perante

uma intervenção de rotina, considerando que se agiu

para resolver os problemas resultantes da falta de lim-

peza de caleiras, com reparações pontuais na cober-

tura (como a simples reposição de telhas partidas ou

deslocadas), da manutenção regular de caixilharias, da

protecção periódica dos rebocos, do abandono dos

espaços exteriores, ou da reparação e actualização das

instalações eléctricas e de iluminação. 

Os trabalhos realizados foram os seguintes: 

• reparação da cobertura, através da limpeza e repa-

ração da estrutura em madeira e substituição das 

telhas, com montagem de um sistema de subtelha 

ventilada como reforço de impermeabilização, e 

substituição integral dos forros e tectos em madeira

(atingidos, tal como muitos elementos da estrutura,

por podridões e infestações de insectos xilófagos) 

(Fig. 2);

• picagem dos rebocos degradados, execução de novos

rebocos com argamassas bastardas, e pintura com tinta

de silicatos das paredes interiores e exteriores (Fig. 3);

• reparação, tratamento e pintura de carpintarias e

serralharias (portas, janelas, estruturas dos vitrais); 

• recuperação dos vitrais; 

• limpeza, consolidação, e refechamento de juntas em

cantarias;

• beneficiações diversas na sacristia, arrecadação e 

sanitários;

• reparação dos sinos e respectivos apoios (apodreci-

dos) e montagem de redes antipombo na torre sineira

(Fig. 4);

• pavimentação com lajedo de pedra da área envol-

vente (anteriormente em terra batida sem capacidade
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autodrenante, provocando o encharcamento contínuo

das paredes exteriores e consequente aparecimento de

humidades ascensionais) e recuperação dos muros,

através da execução de novos rebocos e de um capea-

mento em pedra; 

• projecto e execução de um sistema de iluminação

exterior e interior.

Ficha técnica

COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

Arq.to José Carlos Mendes, DRL do IPPAR
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No exterior da Igreja Matriz da Golegã apenas os

contrafortes e respectivos pináculos, os cunhais e

os vãos de portas e janelas são de cantaria; os panos

de parede são de alvenaria de pedra tosca rebocada

e pintada; na torre sineira as paredes do piso dos sinos

são também todas de silharia.

Merece destaque o portal axial, integrado no único

pano de parede todo feito em silhares, delimitado pelos

contrafortes que definem a nave central; o portal de

arco trilobado está contido entre duas colunas torsas

e um friso alto, e é encimado por dois óculos e um

nicho, com uma imagem da Virgem; sobre o friso um

óculo, dantes janela que iluminava o coro alto, ladeado

por duas esferas armilares e coroado por um escudo.

Os blocos exteriores são, na sua maioria, de um cal-

cário muito heterogéneo, desde os compactos até aos

que quase têm a estrutura de pedra-pomes; a porosi-

dade (não testada) média das pedras deve ser cerca

de 10%, não contando com o último tipo, que deve

rondar os 40% (ou seja, num metro cúbico, quatro-

centos litros são de ar, e susceptíveis, tecnicamente,

de serem preenchidos por água – e uma superfície

específica próxima dos 2 m2 por metro quadrado plano).

Muitos dos blocos apresentam cavidades de grandeza

variável (desde 1 mm3 até aos 20 cm3, ±), sendo as de

maior dimensão aureoladas de um amarelo mais forte

que a cor base da pedra.

As pedras que formam o portal são mais compactas,

puras e homogéneas que as restantes; são de um cal-

cário mais claro e mais brando, e é patente que devido

a estas características foram escolhidas para a zona

mais nobre e trabalhada da igreja; nota-se, de resto,

que de uma maneira geral as pedras da frontaria são

de melhor qualidade que as restantes.

Num ou noutro ponto dos contrafortes vêem-se alguns

blocos de arenito, de um amarelo mais forte que os

calcários, ou mais acinzentado; por aparecerem com

mais frequência nos pináculos colocados durante as

obras da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos

Nacionais (DGEMN) de 1942 e porque apresentam um 

tratamento textural diferente e menos erodido que as

restantes pedras, será provável que também estes 

blocos de arenito tenham substituído outros mais

antigos e degradados, e colocados durante as mesmas

obras de 1942.

Os blocos mais degradados encontram-se nas bases

de todos os contrafortes da cabeceira; ali foi mesmo
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substituído um bloco, que tinha já perdido perto de

um terço do volume, enquanto o restante apresen-

tava estádios de esfarelamento e erosão diferencial 

avançados.

As principais patologias das pedras, decorrentes ou

não das suas características de génese, são: 

• colonização biológica: líquenes, fungos e algas cobriam

grandes extensões de pedra; mais concentrados os

líquenes na frontaria e na torre sineira, mais os fun-

gos e algas nos contrafortes laterais; os contrafortes

da cabeceira eram os menos afectados;

• películas amarelas: o desenvolvimento destas pelí-

culas, muito finas, dá-se maioritariamente nas zonas

recolhidas que não são lixiviadas pelas águas pluviais.

Calculamos, a partir das leituras do Prof. Aires-Barros

(Alteração e Alterabilidade das Rochas), que este fenó-

meno surge em consequência da dissolução do car-

bonato de cálcio induzida pelos ciclos de condensa-

ção/evaporação da humidade atmosférica sobre as

superfícies das pedras. O carbonato de cálcio, mineral

dominante nestas pedras, é de relativamente fácil

dissolução em água (seguindo um processo de trans-

formação em bicarbonato de cálcio por efeito do CO2

e do SO2 transportados pelas águas pluviais, que os

captam da atmosfera)1.

As águas pluviais dissolvem o carbonato de cálcio

(CaCO3), arrastando-o de imediato, juntamente com

os minerais acessórios da pedra, dissolvidos ou não. 

A este fenómeno dá-se o nome de lixiviação. Ora, nas

zonas não lixiviadas, havendo humedecimento da pedra

há também a dissolução do CaCO3, mas não o arras-

tamento dos minerais acessórios insolúveis, que per-

manecem à superfície da pedra, consolidados pela

recristalização daquele elemento que não desapare-

ceu. Será esta amálgama de minerais acessórios da

pedra e de calcário que, no nosso entender, constitui

as películas amarelas (cor que lhes é dada provavel-

mente por limonite ou outros minerais ferrosos).

Estas películas não serão danosas para a pedra – pelo

contrário, podem mesmo ser um factor de protecção

em relação às erosões, e desacelerador da dissolução

e arrastamento do carbonato de cálcio que lhes fica

subjacente. São as seguintes as patologias recenseadas:

• Superfície específica muito elevada2. Dentro desta

patologia incluímos livremente todos os factores já

sumariamente abordados que contribuem para a “aber-

tura” da massa ao exterior: capilaridade aberta, tex-

tura, soluções de continuidade, erosão diferencial, etc.

• Fissuração, dentro da qual incluímos também, num

conceito alargado, a fragmentação por excesso de

carga e por tensões devidas a ferros inseridos nas 

juntas e a escamação/lascagem de volumes já relati-

vamente grandes.

• Juntas atacadas com cimento tipo Portland.

Consideramos esta situação nas patologias porque dela

podem advir problemas diversos para as pedras e para

a construção: o cimento, colocado durante as obras

da DGEMN, realizadas em 1942, apresenta problemas

para as pedras e argamassas mais antigas com que

contacta, a nível físico, com resistências mecânicas

muito elevadas, nomeadamente à compressão e à 

flexão, capilaridade e teores de absorção de água tam-

bém bastante diferentes tanto das pedras como das

outras argamassas; é também diferente na composi-

ção química, que inclui compostos hidratados de alu-

mínio e cálcio, e nas reacções de presa e cura.
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Os cimentos estavam presentes em duas situações

diversas, implicando riscos também diversos: refecha-

mento superficial de juntas (com areias de rio de grão

até aos 2 mm) sobre argamassas de cal mais antigas,

com muito boa adesão às pedras e enorme coesão –

provocava a monolitização do conjunto, a desagrega-

ção das argamassas antigas (e o progressivo esva-

ziamento do interior das juntas), para além de poder 

afectar as arestas dos blocos em caso de qualquer

movimentação; e enchimento integral de juntas

(sem inertes), com rigidez muito elevada, tendência à

fragmentação e pouca adesão à pedra.

Os trabalhos de recuperação das cantarias consistiram

essencialmente na limpeza das colonizações bioló-

gicas, abertura, limpeza e refechamento de juntas e

preenchimento de falhas e orifícios. Para além destes

trabalhos outros foram também desenvolvidos, mais

pontuais e de maior pormenor, tais como injecção de

resina epóxida e colagem de fragmentos, pré-consoli-

dação, remoção de ferros, limpeza por aero-abrasão

e por nebulização de água, substituição de blocos 

(do contraforte da cabeceira e de um dos frisos da

torre sineira), enchimento de vazios de alvenaria, remo-

ção de reintegrações em cimento, aplicação de água

de cal e de hidrofugante. 

Tinha já sido decidido, por proposta nossa e com a

concordância do representante do IPPAR, que a limpeza

incidiria maioritariamente na remoção das colónias bio-

lógicas (sobretudo líquenes e fungos), tendo sido deli-

neada uma metodologia que, atendendo tanto à espe-

cificidade dos materiais a remover como às características

e estados de conservação dos suportes, e às condicio-

nantes da empreitada, se pretendia o menos danosa

possível para as pedras. O primeiro passo dessa meto-

dologia consistiu em aplicações de biocida. O segundo

seria o amolecimento das colónias biológicas com água

corrente ou nebulizada e a remoção com escovagens.

Depois de efectuados diversos ensaios, optou-se pelo

jacto de água a pressão controlada em substituição 

da escovagem, por o considerarmos menos danoso.

Durante o tempo de acção do biocida fizeram-se alguns

trabalhos prévios à limpeza: a pré-consolidação de

alguns blocos mais alterados e frágeis, nomeadamente

do lado Este do portal, com uma solução em água de

álcool polivinílico (1:5), aplicado a pincel. Este é um

consolidante solúvel em água, e por isso de algum

modo reversível ou anulável, aconselhado para uma

protecção temporária de materiais que vão ser sujei-

tos a trabalhos posteriores, e passíveis de alteração ou

dano não tendo essa protecção.
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Ainda noutros pontos se fizeram fixações com injec-

ção de resina epóxida. As situações contempladas iam

da simples fissura à fragmentação sem deslocação das

partes, passando pela escamação ou esfoliação isola-

das. As injecções foram feitas com agulhas finas para

o interior dos espaços vazios tanto quanto possível,

apenas em pontos e não na sua totalidade, deixando

espaços livres através dos quais se continuam a efec-

tuar os trânsitos de vapor de água.

Nas fragmentações com separação de partes fazia-se

a colagem com uma cola epóxida, também aplicada

apenas em pontos que não ultrapassavam um quarto

das superfícies de união.

Terminados os trabalhos prévios, fez-se a remoção de

colonizações biológicas, como referido anteriormente:

lavagem com água corrente, para amolecimento das

colónias e remoção dos materiais menos aderentes;

lavagem com  jacto de água em leque, com pressão

de contacto entre dez e vinte bars. Alguns materiais

que tivessem resistido a esta lavagem eram depois

removidos com escovas de nylon ou sisal. 

No portal foi também utilizado o jacto de água na lim-

peza de microflora. O trabalho foi feito aqui ainda com

mais cuidados do que nas restantes cantarias, pres-

tando mais atenção às zonas frágeis das pedras e apli-

cando pressões de contacto mais baixas. As zonas mais

fragilizadas e degradadas (e entretanto pré-consoli-

dadas) eram também as que menos estavam coloni-

zadas (por consequência disso mesmo), e portanto

aquelas onde a limpeza foi mais pontual. Estas zonas

são as mais baixas, coincidentes com o vão das por-

tas, e o lado pior coincide com a meia-porta que cos-

tuma estar aberta (do lado da torre sineira), o que será

talvez uma das razões para que tal aconteça: as cor-

rentes de ar que se formam com aquela abertura podem

provocar nestas pedras ciclos mais rápidos de hume-

decimento e secagem, de alterações de temperatura,

e outras que lhes acelerem a deterioração.

Removidas as colonizações biológicas, ficaram ainda

as películas de cor entre o amarelo e o castanho, refe-

ridas acima, que podiam dificultar ou empobrecer a

apreciação do conjunto, e concentradas quase exclu-

sivamente em zonas reentrantes, protegidas da lixi-

viação, nomeadamente na ornamentação do portal,

vãos das janelas ogivais e dos portais laterais, e sob os

beirais dos contrafortes. 
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Algumas destas películas eram de grande visibilidade,

pelo que surgiu a necessidade de as remover. 

Ora, a metodologia de trabalho que delineáramos tinha

como principal objectivo infligir os menores danos 

possíveis às pedras, e apoiava-se numa filosofia de 

intervenção que, sem se ancorar rigidamente em 

nenhuma das filosofias estabelecidas para a conser-

vação e restauro, visava a efectiva recuperação do 

conjunto mantendo a discrição da intervenção e não

escondendo a idade do monumento.

Entendemos que um monumento tem “vida”, que evo-

lui no tempo, que ganha rugas (e morre, também), e

que essas rugas, as marcas da passagem do tempo,

não devem ser escamoteadas, pois fazem parte da his-

tória do monumento e enriquecem-no.

De acordo com esta filosofia defendemos, então, a

não remoção, pelo menos generalizada, das películas

amarelas, tanto mais que não serão danosas para a

conservação das pedras, enquanto que danoso seria o

método de as remover – dos vários métodos possíveis

e eficientes para este fim, o único passível de respei-

tar as limitações de prazo e dinheiro era o da aero-

-abrasão (projecção, por ar comprimido, de partículas

abrasivas sobre as películas).

Não obstante, foram tornadas mais discretas algumas

películas por demais conspícuas, recorrendo nalguns

casos a essa aero-abrasão, em vãos de algumas das

janelas ogivais, nas zonas recolhidas de contrafortes,

e numa gárgula da cornija da torre sineira. Tentámos,

em vez de remover as películas na totalidade, esbatê-

-las apenas, graduando as diferenças cromáticas para

com as pedras limpas.

Noutros casos, no portal e na torre sineira, nomeada-

mente, recorremos ao amolecimento das películas com

água nebulizada, e à remoção com escovas macias.

Sobretudo nas zonas mais baixas do portal, muitas

películas foram assim tornadas bastante menos cons-

pícuas; do mesmo modo foram removidas algumas

películas de poeiras consolidadas, concentradas em

superfícies de tendência horizontal.

Uma vez terminadas as limpezas de uma dada área,

iniciavam-se os trabalhos de abertura, limpeza e refe-

chamento de juntas. 

As argamassas de cimento apresentavam-se coesas,

exceptuando algumas, sem inertes, que tinham ten-

dência à fissuração e demonstravam pouca aderência,

e que eram bastante localizadas (sobretudo nas

juntas superiores dos pináculos dos contrafortes da 

cabeceira, alterados durante as obras de 1942).

Já as argamassas subjacentes a esses cimentos apre-

sentavam maior diversidade, senão de composição e

de idades (sobre as quais não temos dados concretos),

ao menos de estado e funcionalidade. Em quase todas

as juntas encontrámos argamassas de cal e areias de

rio, todas com o mesmo aspecto; em algumas delas,

as mais largas, havia a inclusão de pedaços de tijolo

e pedra, que aumentava a estrutura e a coesão. Algumas

das juntas apresentavam-se já vazias, a profundidades

variáveis, embora a maioria estivesse bem preenchida,
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com argamassas que variavam desde a bastante coesa,

bem aderente às pedras e sem fissuras, até à quase

desconexa, que se desfazia facilmente em pó.

Em todas as juntas as argamassas foram rebaixadas, e

os cimentos removidos na totalidade já que eram ape-

nas superficiais, com a excepção de algumas que con-

finavam com pedras fragmentadas ou em estado de

degradação avançado, para evitar que as situações se

agravassem. Estes casos, que eram raros, de resto,

aconteceram quase sempre no portal.

Assim, todas as juntas abertas, foram-no a profundi-

dades mínimas correspondentes a pelo menos o triplo

das espessuras, de modo a proporcionar depois boas

condições às novas argamassas de refechamento. As

argamassas eram retiradas na totalidade, até à pro-

fundidade estabelecida, deixando as paredes das pedras

bem limpas. 

Durante os trabalhos de abertura de juntas foram tam-

bém removidos os elementos de ferro que nelas tinham

sido introduzidos, ao longo dos tempos. Estes objec-

tos foram na sua maioria introduzidos à pressão nas

juntas, apertados entre os blocos. Ora, à medida que

oxida, o ferro aumenta de volume, exercendo ainda

mais pressão sobre as pedras, podendo mesmo origi-

nar fracturas. Sendo assim, a sua remoção era obri-

gatória, mas resultava também perigosa para a saúde

das pedras e das arestas, pelo que se fez com os maio-

res cuidados. 

A argamassa de refechamento de juntas foi feita com

uma cal hidráulica natural, areias de sílica amarela e

farinha de sílica, com traço de 1:3. Nas juntas de maior

espessura, a esta argamassa era adicionada uma gra-

vilha fina também de sílica amarela, resultando uma

proporção final de 1:4; eram ainda adicionados pig-

mentos minerais secos para dar um tom próximo do

dominante das pedras.

As poucas juntas que não se abriram, e que apresen-

tavam a cor cinzenta característica do cimento tipo

Portland, foram pintadas com uma tinta de água, 

diluída também em água, e da mesma cor das novas

argamassas de refechamento.

Com o refechamento de juntas eram feitos os preen-

chimentos de falhas nas pedras, e as estucagens. Estas

operações não pretendiam ser exaustivas, bem pelo

contrário, e apenas se consideraram nas seguintes con-

dições: para estabilizar as situações com tendência evo-

lutiva [exemplo, zonas já com perda de material devida

a desagregação (erosão diferencial, esfoliação, pulve-

rização ou fissuração), e aquelas anteriormente injec-

tadas com resina epóxida]; para sanear zonas onde 

se podiam acolher terras e poeiras (e desenvolver 

plantas) ou introduzir águas, ou que de outro modo

permitissem o desenvolvimento de factores de degra-

dação; em casos (raros) de patente desfeamento ou

alteração drástica dos volumes (sem os refazer, mas

apenas nivelando os vazios). Em suma, foram privile-

giados os critérios de sanidade em detrimento dos cri-

térios de apreciação estética, quando estes colidiam

com a filosofia de intervenção que defendemos acima.

A argamassa de preenchimento de vazios era a mesma

do refechamento de juntas, que nos pareceu para tal

apropriada, tendo em conta que não pretendíamos

utilizar uma argamassa de resistências mecânicas altas,

ou de composição e reacções muito diferentes das 

das pedras. Apenas as areias de maior calibre eram

substituídas por outras mais finas, mantendo o traço.

Pensamos que esta argamassa terá boas capacidades
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de adesão, e de resistência aos factores de agressão

exteriores (os normais que as pedras suportam). De resto,

a sua composição é compatível com as pedras, sendo

o ligante uma cal natural: o produto inicial de trabalho

é um hidróxido de cálcio (cal apagada – CaOH), que

nas reacções de presa e cura, induzidas pela mistura com

a água, vai carbonatando (captando CO2 da atmosfera).

Como tratamento de protecção das pedras pretendía-

mos inicialmente fazer a aplicação generalizada de água

de cal. Essa aplicação foi feita nas cantarias da torre

sineira, após o que surgiu a suspeita de que teria mudado

a tonalidade das pedras, suspeita que tentámos reba-

ter com o argumento de que não havia qualquer agente

que o pudesse causar, e com ensaios noutras pedras.

Mais tarde veio a confirmar-se que as mudanças de

tonalidade tinham sido causadas por escorrimentos das

argamassas de reboco, que estavam a ser aplicadas nessa

altura, mas entretanto já os nossos trabalhos tinham

avançado para outro estádio, pelo que mais nenhumas

aplicações de água de cal foram feitas.

Fez-se, no final dos trabalhos, a aplicação em uma só

demão, abundante, de um hidrofugante (Aguasil, da

Biu internacional) à base de silanos oligómeros em

solução aquosa.

197

I N T E RV E N Ç Õ E S

1
Já na obra As Rochas dos Monumentos Portugueses, o autor sugere uma génese biológica (por microflora) para as películas.

2 Superfície específica (SE) entendida como a superfície total comportada num plano de área dada – 1 m2, por exemplo. Se tomarmos uma super-

fície bastante próxima do plano (de vidro, por exemplo), a SE será próxima da área; se ao invés tomarmos uma superfície de pedra bujardada,

a SE será já um pouco maior que a área (1,1 m2 por 1 m2, por hipótese); se, finalmente, tomarmos algumas destas pedras, bastante envelheci-

das e meteorizadas, com porosidade aberta relativamente alta, e as cavidades acima descritas, não será exagerado calcular uma SE média (que

é, não esqueçamos, a superfície total exposta aos agentes atmosféricos) próxima dos 2 m2 por 1 m2.
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Aprender com o presente1

O património e a arte contemporânea

Nada do que aqui se propõe consiste

numa novidade absoluta ou numa ruptura

com os empreendimentos de valorização

do património edificado. Efectivamente,

desde meados do século e no contexto do

pós--guerra que foram diversos os exem-

plos de apropriação de espaços “auráti-

cos”, consagrados consensualmente como

“monumentos” por parte dos artistas con-

temporâneos. Em Portugal, em especial a

partir da década de 80, foi esta uma das

estratégias de apresentação da arte con-

temporânea, quer aquela que decorre da

utilização de meios ou suportes “estáveis”

– como a pintura e a escultura –, quer a

que decorreu da actualização das lingua-

gens site-specific, em que as instalações,

de diversos tipos, passaram a ser prota-

gonistas de importantes mostras. De fora

ficou sempre a dimensão de arte pública,

de muito difícil tratamento e que, excep-

tuando exemplos epifenomenais ou casos

de efemeridade, só muito a custo se tem

imposto como uma dimensão no relacio-

namento da arte com a cidade (e da cidade

com a arte). De toda a maneira, os casos

de apropriação a que acima aludimos cor-

responderam, quase sempre, a momentos

concretos de acolhimento de uma expo-

sição monográfica de um artista – ofere-

cendo-se-lhe o espaço do monumento

como terreno mais ou menos livre, mais ou

menos constrangido ou comprometido –

para a exibição de uma das suas obras,

às vezes transformando o espaço ou sub-

vertendo-o – embora sempre com um

carácter pontual, limitado no tempo, não

permanente.

Aquilo que se levou a cabo no Mosteiro

dos Jerónimos corresponde a uma estra-

tégia diferente de valorização dos espaços

e que se inscreve dentro do programa 

global que o IPPAR tem levado a cabo em

inúmeros monumentos, mas muito em

especial no grupo dos conjuntos monás-

ticos. De facto, trata-se de renovar – ou

de retomar – o “ciclo de encomendas”

relativo a cada um dos monumentos. Como

é bem sabido, quer através dos cabedais

próprios a cada instituição, quer através

do concurso de doadores e mecenas, todas

as grandes “fábricas” portuguesas ligadas

às grandes ordens religiosas, quer peque-

nos e grandes templos, foram durante

séculos os poucos lugares de recepção e

exposição de obras de arte produzidas

especificamente para efeitos de embele-

zamento do espaço, de reforço da sua

mensagem ou de conforto dos seus utili-

zadores. Foi desta forma que os grandes

mosteiros e igrejas viram enriquecido aquilo

a que hoje, modernamente, chamamos

“património integrado”. “Integrado”, quer

dizer, em contexto, intimamente ligado à

história da congregação, aos tempos diver-

sos pelos quais o monumento foi vivendo,

à função adstrita aos espaços onde esse

património se “integrou”. E, se acaso as

vicissitudes da história (mormente a revo-

lução liberal) não tivessem interferido com

a continuidade de ocupação e usufruto de

tais espaços, hoje mesmo, com toda a pro-

babilidade, seriam essas peças que obser-

varíamos com admiração nos seus lugares

“de destino” (daí chamar-se também 

tecnicamente a este tipo património, 

“património imobilizado por destino”).

Muitas destas obras guardam-se hoje

– felizmente – em museus. Outras, porém,

perderam-se desgraçadamente e delas 

ficaram só os espaços vazios, perdendo

estes a sua capacidade evocativa e uma

boa parte da sua qualidade. 

Eis um dos problemas com que a gestão

do património tem que lidar de cada vez

que recupera espaços que entretanto 

ficaram despidos do seu recheio e do seu

entesouramento de séculos, transforma-

dos agora em espaços “puros” – de pura

arquitectura, o que nada tem de mal – mas

desprovidos de uma certa qualidade cálida

e acolhedora, ou enfática, eloquente e

monumental. Assim, no caso dos conjun-

tos monásticos, se as igrejas por per-

maneceram afectas ao culto paroquial
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preservaram o seu “património integrado”

(com algumas infelizes excepções), já os

espaços de serviço dos mosteiros viram o

seu mobiliário desaparecer. Estes espaços

passaram a ser, em muitos casos, casarões

“velhos”, grandes, imensos, às vezes lúgu-

bres, porque uma parte daquilo que os

fundamentava e lhes concedia uma afec-

tividade se desvaneceu. É assim, por exem-

plo, que os espaços monásticos de Tibães,

já em recuperação, obedecem agora a um

projecto de remobilação “de época”, de

carácter pedagógico.

Noutros casos, porém, o que haverá a fazer

é, como dissemos mais acima, retomar o

“ciclo de encomendas” para obviar à exis-

tência desses espaços vazios (e frios). Assim

com os Jerónimos. Desde há muito que a

parede fronteira do primeiro lance da esca-

daria monumental da entrada conventual

carecia de qualquer peça de arte – quando

antes, a mesma era preenchida e enrique-

cida cromaticamente. Esse grande muro

em branco sempre pediu algo que o 

complementasse, como decerto estava na

mente do arquitecto que o projectou e do

artista que desenhou e pintou o tecto que

afortunadamente se conservou e restau-

rou recentemente. 

Como estamos no século XXI, foi a um

artista deste século, recorrendo a uma 

linguagem deste século, que se enco-

mendou, com o generoso contributo de

um mecenas, uma peça de arte, “inte-

grada”, projectada para ali permanecer,

interpretando o espaço, em suma, regis-

tando na sua própria génese o seu destino.

A peça do pintor Pedro Calapez falará por

si. Mas o certo é que aquela parede “em

branco” (que é diferente de uma parede

branca, note-se...) anima-se agora de um

discurso artístico que remete para os

Jerónimos, procede à leitura do espaço

onde se insere e evoca, capacitadamente,

o tempo que a viu nascer, tal qual como

acontecia com as obras dos artistas dos

séculos XVI, XVII ou XVIII, todas elas obras

do seu tempo – sem contemplações.

Trata-se da peça intitulada “Ornamento

Escondido”, uma pintura formada por vinte

e quatro painéis em alumínio, pintados a

acrílico, dispostos em grelha desfasada,

distando entre si 5 cm, com dimensões de

80 × 80 × 6 cm (seis painéis), de 80 × 150

× 6 cm (seis painéis) e de 80 × 150 × 10 cm

(doze painéis), sendo a dimensão do con-

junto 505 × 545 cm. Diga-se, em justiça,

que Pedro Calapez possui uma obra de

pintura e instalação das mais relevantes

em termos nacionais. Inscrito entre os mais

notáveis artistas portugueses que se afir-

maram durante a década de 80, a sua obra

tem sido marcada por uma pesquisa

permanente em torno da pintura como

suporte, não hesitando porém em instabi-

lizar este suporte tradicional, quer através

da cor, quer através de temáticas figu-

rativas ou transfigurativas, com trabalhos

mais recentes em que explora a densidade

dos objectos pintados na sua disposição

espacial. E nesta peça reconhece-se de

forma absoluta a temática das obras de

Calapez. Quase todas procedem como que

a uma “revelação” das “coisas”. Estas 

“coisas” – que são “coisas-no-mundo” –

remetem-nos quase sempre para um tra-

balho activo sobre a memória e para um

trabalho sobre a própria memória dentro

da memória, quer dizer: tratam da tradi-

ção da própria pintura ocidental. As suas

pinturas, muitas vezes, recorrem à evoca-

ção de “arquitecturas”, mais reais ou mais

voláteis, ou da “paisagem”, enunciando

uma poética própria e irredutível. O que

o tem interessado é também esta estética

da aparição e desaparição, de revelação

(pelo traço, pela reminiscência desenhada)

de objectos arquitectónicos e de “vistas”,

aprofundando o compromisso estético

entre a representação e a não-represen-

tação, explorando, por vezes de uma forma

que se diria neoplatónica a própria essên-

cia simbólica e alegórica da pintura.

O que pretendemos fazer – com humil-

dade mas com segurança – não é mais do

que reatar os laços desse Tempo antigo

com o nosso tempo, restaurando o sen-

tido dos monumentos, criando no presente

– como sempre se fez – o acervo do mos-

teiro. E ligando sem complexos o acto de

criação ao acto de preservação – ao que

cremos, uma das formas mais legítimas 

de garantir continuidades significantes

e a circulação de gostos e de afectos. 

Este é, assim, o primeiro projecto deste

tipo que o IPPAR leva a cabo. Mas outros

monumentos, pelas mesmas razões, pedem

tratamento semelhante, desde que acau-

telados os programas das intervenções, e

devidamente calibradas essas mesmas inter-

venções em função da dignidade dos espa-

ços, da sua função e da sua qualidade de

fruição e de recepção. Outros exemplos se

seguirão, encontrando-se em estudo. Um

dos casos mais interessantes é o da Charola

Templária do Convento de Cristo. Decorada

no século XIII e redecorada densamente

nos inícios do século XVI através de um

novo programa de pintura de tábua, per-

deu parte do seu acervo. Neste momento,

depois da reintegração e restauro das pin-

turas manuelinas da abóbada – redesco-

bertas em 1987 e datadas de circa 1518 –

percebe-se que o grande anel do deam-

bulatório mostra superfícies vazias, gran-

des planos mudos e cegos, precisamente

onde antes se encontravam tábuas pinta-

das e predelas. Será este, se tudo correr

bem, o próximo projecto de reintegração

contemporânea de um espaço antigo, moti-

vado pela necessidade de assegurar uma

continuidade cromática, de preencher 

lacunas, para que a leitura dos outros espé-

cimens artísticos da charola se possa fazer

sem constrangimentos ou ruído. E o mesmo

200

A C T UA L



se poderá vir a passar com os vitrais do

deambulatório da Sé de Lisboa, hoje conver-

tidos em vidraças. Sempre com o cuidado,

porém, de garantir a reversibilidade de todas

estas intervenções. Sabemos bem que o

tempo – ou melhor, o Tempo, com letra

grande – é implacável, e como a sua pró-

pria dinâmica favoreceu a riqueza e máxima

variação dos espólios e acervos dos monu-

mentos, que raramente se contêm num só

período, numa só época, num só estilo.

Saliente-se que já em 1997 uma primeira

intervenção, embora mais consensual quer

nos meios quer nos suportes, teve lugar

no Mosteiro de Grijó. Tratou-se da recria-

ção de um vitral para a igreja, da autoria

de Júlio Resende. Esta experiência não 

ficou sem continuidade. Pelo contrário, 

a Direcção Regional do Porto avançou com

uma nova proposta do IPPAR, dirigida ainda

para o tratamento e recriação de vitralís-

tica, neste caso de um edifício de médias

dimensões, mas com um estatuto impor-

tante que lhe advém do facto de se tra-

tar de uma Sé. Trata-se da Sé de Vila Real,

edifício gótico, de um gótico “arcaico”

para a altura da sua construção – que

decorreu no século XIV – e que corres-

ponde ao peso e à inércia da tradição arqui-

tectónica em terras do interior. Objecto de

uma intervenção global de reabilitação 

e de valorização pelo IPPAR desde 1998, 

no âmbito do Programa Operacional da

Cultura e do POIP2 do IPPAR que ainda con-

tinua, pese embora a parte mais “pesada”

dos trabalhos se encontrar concluída (res-

tauro das coberturas, revisão dos sistemas

eléctricos, drenagens exteriores, etc.). Neste

âmbito, encontra-se em preparação a ins-

talação de novos vitrais que substituam 

as vidraças já muito desqualificadas ali 

existentes. Foi encontrado um mecenas, e

quanto ao artista a escolha recaiu em João

Vieira, cuja obra se compagina com a

“ideia” base para aquela tipologia patri-

monial, na qual os padrões geométricos,

aliados ao tipo de fabricação, irá conferir

uma expressividade discreta mas eficaz.

Ainda no âmbito das Comemorações dos

500 Anos do Mosteiro dos Jerónimos e,

portanto, neste mosteiro, o IPPAR preten-

deu recuperar a tradição daquela, outrora,

casa monástica, como centro empenhado

e comitente de obras artísticas que não

apenas de carácter plástico. De facto, outras

obras foram encomendadas, também espe-

cificamente destinadas ao mosteiro, mas

desta vez musicais. E ambas num registo

ou numa linguagem, absolutamente con-

temporânea. A ideia, de início, centrou-se

numa encomenda – eventualmente até,

apenas uma apresentação – de uma obra

litúrgica, que se enquadrasse no espaço

da igreja. Cedo, porém, se verificou que

a encomenda de uma obra original, pro-

positada neste caso para assinalar o encer-

ramento das comemorações era a opção

a privilegiar. Helena Lopes, da equipa do

IPPAR3, sugeriu um nome incontornável,

nada mais nada menos do que um dos

mais importantes compositores de música

contemporânea, o português Emmanuel

Nunes – o que foi imediatamente acolhido

pela direcção do IPPAR. A ideia seguiu

o seu curso, e em contactos mantidos

com o Prof. Rui Veira Nery, da Fundação

Calouste Gulbenkian e com o próprio

Emmanuel Nunes, radicado em Paris, veri-

ficou-se ser exequível o empreendimento.

Atendendo ao carácter da obra, associou-

-se àquela outra encomenda, desta feita

ao compositor João Rafael, discípulo do

primeiro, e radicado em Freiburg. A pro-

gramação das peças veio mais tarde a

incluir a Cantata n.º 1 e Cantata n.º 2 de

Webern, raras vezes ouvidas entre nós, e

peças disciplinares fundamentais para a

constituição do corpus da música con-

temporânea. A peça Trames, de Emmanuel

Nunes, foi assim concebida no registo de

escrita característico do mestre, embora

com uma revisitação a obras suas anterio-

res. Sem recurso a instrumentos de teclas

ou a percussão, e sem vozes ou quaisquer

ocorrências corais, a obra percorreu toda

a riqueza tímbrica da instrumentação esco-

lhida e remeteu, por diversas vezes, para

registos reminiscentes da música barroca

e da música de câmara em sobreposições,

algumas das vezes com um compasso reco-

nhecível, embora diluído nos jogos de

intensidades e de crescendos característi-

cos de uma obra em permanente tensão,

como se se definisse permanentemente

num equilíbrio instável que só acentuou a

radicalidade da escolha. A peça Kreuzgang,

de João Rafael, foi composta de forma site-

-specific, interpretando logo no seu título

(que quer dizer “galeria do cruzeiro” ou,

numa tradução mais livre “claustro”) o

local escolhido para a sua execução: o pró-

prio claustro do mosteiro. Trata-se de uma

composição com a intensidade de timbres,

por vezes francamente compassada, mas

preenchida a espaços por lençóis de cor-

das ou por atmosferas mais secas e coló-

ricas de sopros. A percussão é omnipre-

sente, assinalando os momentos em que

a tensão dos diversos instrumentos, por

vezes assumindo um papel solístico, outras

vezes em plano orquestral, se resolve, cons-

truindo uma espiral de sons em redor de

todo o claustro. Os instrumentistas – coro

e orquestra – encontram-se dispostos num

dos cantos da crasta. Outros grupos de

instrumentistas dispuseram-se nos restan-

tes cantos do claustro, estando parte deles

espalhados pelas quatro galerias do piso

térreo, e outros no piso superior. A cons-

trução da peça permite, a espaços, uma

audição em que o efeito de movimento

prevalece (uma das facetas da composi-

ção consagrada no título gang, que remete

para o movimento e para a passagem),

sendo os sons emitidos topograficamente
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Principais intervenções realizadas 

na Basílica de Mafra

Acompanhando uma intervenção profunda

de requalificação do Convento de Mafra,

decorre um programa de restauro do espó-

lio artístico da basílica.

No âmbito deste programa, e desde 1999,

os trabalhos incidiram, principalmente, na

conservação dos objectos litúrgicos em

metal, no tratamento de elementos deco-

rativos em pedra, em talha e da pintura

sobre tela presente em várias capelas da

basílica.

Relativamente aos metais, foram inter-

vencionados os lampadários em bronze

dourado do altar-mor, da Capela do

Santíssimo, da Capela da Sagrada Família,

das capelas laterais da basílica. Foi igual-

mente efectuada a limpeza das banque-

tas, tocheiros e crucifixos em bronze 
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e em “espiral” ascendente ou descendente. 

A composição de Emmanuel Nunes, bem

como as Cantatas de Webern, foram apre-

sentadas perante cerca de mil espectado-

res (um verdadeiro “record” de audiência

para música contemporânea em Portugal...)

no dia 8 de Outubro de 2002, sendo a

peça de Emmanuel Nunes estreia mundial.

A execução da composição de João Rafael

ficou adiada, atendendo às más condições

climatéricas dessa noite. Porém, quem pôde

ouvi-la nos ensaios, apercebeu-se do

“estrondo” da peça, da sua monumenta-

lidade – e da sua adequação ao espaço

para que foi destinada4.

Refira-se que o IPPAR vive a contempora-

neidade nas suas intervenções de recupe-

ração e valorização dos monumentos.

Trata-se, não apenas de acompanhar a

contemporaneidade e vanguarda no que

respeita aos processos técnicos de restauro,

mas também promovendo obra nova, 

equilibrada, adequada e harmoniosa, já

sem os vícios de uma excessiva enfatiza-

ção como aconteceu na década de 80 e

meados dos anos 90. Uma delas, a Casa

de Chá do Castelo de Montemor-o-Velho,

foi inclusivamente premiada internacio-

nalmente. E confere, no âmbito da sal-

vaguarda, uma atenção crescente aos 

fenómenos da produção do património

contemporâneo no caso da arquitectura,

envolvendo-se directamente nas Políticas

Europeias da Arquitectura (PEA), promovi-

das pela União Europeia5, bem como à

protecção do património do século XX6,

através de classificações e, a breve trecho,

através de intervenções de restauro como

se verá a seu tempo. 

Quanto à arte contemporânea, seja ela

plástica ou performativa, trata-se, para

cada encomenda, de colocar devidamente

um problema estético, que o artista resolve.

É disso que se faz a arte.

Porque somente o entendimento do tempo

presente e a participação activa nele nos

pode devolver a lógica e o entendimento

do património do tempo passado, ao con-

trário da usada máxima que nos fala em

aprender o presente com os exemplos do

passado.

Paulo Pereira

1 Podia ser, mas não é, um trocadilho com o célebre

livro de Venturi, Learning with Las Vegas...
2 POIP: Plano Operacional de Intervenções no Património,

explicitada no livro Balanço e perspectivas 2002-2006,

Lisboa, 2000.
3 Um especial agradecimento é devido à equipa do

Mosteiro dos Jerónimos, a Helena Lopes, que acom-

panhou a parte verdadeiramente difícil da produção,

e àqueles que desinteressadamente colaboraram com

o IPPAR naquilo que acabou por ser uma aventura de

trabalho e dedicação. Os agradecimentos são exten-

síveis ao Dr. Pereira Leal, da Fundação Calouste

Gulbenkian, a toda a equipa do Serviço de Música, ao

director de cena, Jorge Freire, e aos técnicos envolvi-

dos (vide nota 4).
4 Com a colaboração do Serviço de Música da Fundação

Calouste Gulbenkian e a participação da Orquestra e

Coro da Fundação; e ainda com a colaboração da Casa

da Música com a particpação do Remix Ensemble. 

O conjunto das obras foi executado no dia 10 de

Outubro de 2002 no EUROPARQUE, em Santa Maria da

Feira, entidade com a qual o IPPAR estabeleceu

protocolo de colaboração e repartição de parte dos

custos da execução.
5 Em colaboração com a Ordem dos Arquitectos.
6 Entre os monumentos classificados recentemente

contam-se o edifício do Centro Cultural de Belém,

bem como o edifício sede e jardins da Fundação

Calouste Gulbenkian. Foi aberto o processo de classi-

ficação da Barragem do Pocinho e edifícios do sistema

e subsistema que a ela se encontram associados.

Encontram-se em estudo as classificações do Bairro

das Estacas, Hotel Ritz e da Escola Superior de Educação

de Setúbal (Siza Vieira), entre outras.

Conservação e Restauro

1. Pormenor de lampadário após a intervenção
Miguel Ribeiro

2. Órgão de São Pedro de Alcântara
Dinarte Machado



dourado dispersos pelas diversas capelas.

As acções de conservação e restauro leva-

das a cabo no material pétreo consistiram

na limpeza e tratamento das esculturas em

mármore de Carrara e do medalhão em

jaspe da fachada principal, das superfícies

arquitectónicas da galilé e do pavimento

das naves laterais e altar-mor da igreja,

estando  neste momento a decorrer a

limpeza do pavimento da nave central.

Foram também recuperadas cinco pintu-

ras a óleo sobre tela das capelas da igreja

e o sacrário em talha policromada da

Capela do Santíssimo. 

É ainda de assinalar e realçar o restauro

dos quatro órgãos de tubos da basílica,

intervenção a cargo do mestre-organeiro

Dinarte Machado, comparticipada pelo

Barclays Bank.

O restauro dos dois órgãos do altar-mor

já está concluído, encontrando-se em curso

o tratamento dos órgãos das capelas do

Sacramento e São Pedro de Alcântara. 

Recentemente terminou o tratamento de

conservação e restauro da pintura do altar

Desde 1998 que o IPPAR tem vindo a pro-

mover e a apoiar, em vários locais do país,

uma série de intervenções de conservação

e restauro dos órgãos históricos.

Com estas intervenções pretende-se não

só recuperar a integridade histórica, esté-

tica e musical dos instrumentos, como 
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da capela-mor da Basílica de Mafra e da

moldura em mármore negro que a circunda.

Trata-se de uma pintura a óleo sobre tela,

do segundo quartel do século XVIII (cerca

de 1730), representando a Nossa Senhora

entregando o Menino a Santo António, 

da autoria do pintor italiano Francesco

Trevisani (Capodistria, 1656 – Roma, 1746).

As deficientes condições de conservação

e de apresentação em que se encontrava

a pintura – rasgões, ondulações e defor-

mações do suporte têxtil, falta de coesão

e de adesão da camada pictórica, repin-

tes alterados, verniz oxidado punham 

em risco a integridade física da obra e 

ocultavam a sua leitura estética, tor-

nando necessária e urgente a realização

desta intervenção de conservação e res-

tauro. O tratamento executado pela con-

servadora-restauradora de pintura Filipa

Raposo Cordeiro consistiu, principalmente,

na união dos rasgões, correcção das 

deformações da tela, fixação da camada

pictórica, limpeza das sujidades e 

verniz escurecido; remoção dos repintes

alterados e/ou que excediam a zona 

de lacuna, sobrepondo-se à pintura 

original; colocação de massas nas lacunas

de policromia e retoque final de harmo-

nização.

4. Pormenor do tratamento durante a limpeza 
da camada cromática
Raposo Cordeiro, Lda

Intervenções em órgãos históricos

contribuir para um melhor conhecimento

do património organístico nacional.

É igualmente preocupação fazer destes ins-

trumentos um pólo de divulgação e difu-

são de uma  cultura e prática musicais junto

das comunidades onde estão inseridos.

Quer restaurando instrumentos localiza-

dos em monumentos do Estado afectos

ao IPPAR, quer apoiando técnica e finan-

ceiramente, no quadro da política de con-

tratualização, o restauro de órgãos locali-

zados em monumentos não estatais, foram

intervencionados, ou estão ainda a decor-

rer intervenções em vinte órgãos históricos.

Indicam-se na página seguinte as inter-

venções efectuadas.

1. Órgão da Igreja da Misericórdia de Aveiro
Dinarte Machado

2. Pormenor do órgão da Igreja de São Tiago de Tavira 
Dinarte Machado



MONUMENTO LOCAL TIPO DE MESTRE SITUAÇÃO
INSTRUMENTO ORGANEIRO

Basílica da Estrela Lisboa Órgão de tubos de Dinarte Machado Restauro
1791, da autoria concluído
de António Machado em 1998 
Cerveira

Basílica de Mafra Mafra Órgão da capela-mor, Dinarte Machado Restauro
lado do Evangelho. concluído
Autor: António em 1999
Machado Cerveira

Igreja de Salvaterra Salvaterra Órgão de tubos de Pedro Guimarães Restauro
de Magos de Magos 1825. Autor: António concluído 

Machado Cerveira em 2000
Basílica de Mafra Mafra Órgão do altar-mor, Dinarte Machado Restauro

lado da Epístola. concluído 
Século XVIII. Autor: em 2000
António Xavier 
Machado Cerveira

Igreja da Santa Coimbra Órgão possivelmente Georg Jann Restauro
Casa da Misericórdia da autoria de concluído 
de Coimbra Arp Schnitger em 2001
Mosteiro de Porto Órgão de tubos Pedro Guimarães Restauro
São Bento da Vitória construído em 1720; concluído

reformulado diversas em 2001
vezes

Igreja Tavira Órgão de armário Dinarte Machado Início do restauro
da Misericórdia (1785) em finais de 
de Tavira Fevereiro de 2001.

Conclusão prevista
para o 1.º semestre 
de 2003

Igreja de São Tiago Tavira Órgão de armário Dinarte Machado Conclusão do
da autoria de Joaquim restauro prevista
António Peres Fontanes para o início do 

ano 2003
Igreja Matriz Constância Órgão de armário (1827). Dinarte Machado Conclusão da
de Constância Autor: António Xavier intervenção 

Machado e Cerveira prevista para final 
do ano de 2002

Igreja de Dornes Dornes, Ferreira Órgão de tubos Pedro Guimarães Início do restauro:
do Zêzere da 2.ª metade Janeiro 2001. 

do século XVIII Final previsto 
para 2002

Igreja Aveiro Órgão de tubos (1767), Dinarte Machado Restauro iniciado
da Misericórdia atribuído em 2001.
de Aveiro a João Fontanes Final previsto 

para Agosto
do ano 2003

Museu de Aveiro Aveiro Órgão positivo Pedro Guimarães Restauro
datado de 1784 a decorrer

Igreja de São João Ponte da Barca Órgão de tubos Pedro Guimarães Restauro
Baptista, Matriz alemão do início concluído 
de Ponte da Barca do século XX (1908) em 2001
Igreja Paroquial Arrentela/Seixal Órgão de tubos do Pedro Guimarães Restauro
da Arrentela século XVIII (1794), a decorrer

da autoria de 
Machado Cerveira

Igreja da Santa Órgão construído Santa Casa da Dinarte Machado Restauro iniciado
Casa da Misericórdia na 2.ª metade do Misericórdia de em 2002. Prevê-se 
de Viana do Castelo século XVIII, remode- Viana do Castelo a sua conclusão no

lado no século XIX final do ano 2003
Basílica de Mafra Mafra Órgãos do Sacramento Dinarte Machado Restauro iniciado

e de São Pedro em Julho de 2001.
de Alcântara A conclusão está 

prevista para 
o ano de 2003

Igreja Paroquial de Mafra Órgão de armário, Dinarte Machado Restauro a decorrer,
Nossa Senhora de influência italiana, a sua conclusão
da Encarnação construído em meados está prevista para

do século XVIII o início de 2003.
Igreja da Santa Tomar Órgão de meados dos Dinarte Machado Restauro a iniciar
Casa da Misericórdia séculos XVII-XVIII de no decurso
de Tomar técnica construtiva italiana de 2003
Igreja do Convento Miranda do Corvo Órgão de tubos  Dinarte Machado Restauro a iniciar
de Santa Maria da autoria de no decurso 2003
de Semide A. Machado e Cerveira

DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DO IPPAR

DoCoMoMo Ibérico 

e o levantamento da arquitectura

industrial contemporânea 

portuguesa (1920-1965)1

Decorridos cerca de dois anos de reco-

nhecimento de edifícios industriais, de reco-

lha em arquivos camarários ou de empre-

sas, de registo fotográfico, de organização

e sistematização de todo o material inves-

tigado para um universo de cinquenta con-

juntos ou edificações de âmbito produtivo,

o IPPAR seleccionou um grupo de trinta

obras que irão integrar o levantamento

ibérico da arquitectura industrial, objecto

de trabalho do mais recente projecto do

DoCoMoMo Ibérico
2
.

Em Portugal encontrava-se por realizar todo

um trabalho de identificação dos mais per-

tinentes casos de produção arquitectónica

exclusivamente relacionada com programas

industriais. Ainda que alguns edifícios que

se integram nestes parâmetros de análise

fossem anteriormente classificados – Lota

de Massarelos, Diário de Notícias, Standard

Eléctrica, Casa da Moeda – tratava-se, 

sem dúvida, de obras com uma presença

urbana muito forte, de autorias incontor-

náveis para a história recente da arquitec-

tura modernista portuguesa e com soluções

formais pouco comuns para programas desta

natureza, que se reconheciam como patri-

mónio, mais pela sua representatividade

como peças arquitectónicas do que pelo
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1. Fábrica Barros, 1946. Perspectiva da fachada 
da portaria
IPPAR/Deolinda Folgado



fenómeno de modernização industrial que

poderiam representar. Tal como para outras

épocas industriais, reconhecia-se o valor

estético do edifício, não se descodificava a

funcionalidade do mesmo e a casualidade

destas classificações pautava-se por vonta-

des isoladas.

Com este projecto de levantamento pre-

tende-se precisamente tentar contrariar

esta actuação, empreendendo um reco-

nhecimento com alguma sistematização

pelas áreas industriais do país que maior

desenvolvimento tiveram para a cronolo-

gia estabelecida. Alguns parques indus-

triais foram visitados, edifícios foram foto-

grafados, mas as alterações e a perda de

valor documental nos edifícios e conjun-

tos, a par da desindustrialização, tornou-

-se por de mais evidente, demonstrando

a necessidade urgente de uma atenção

particular para este património3.

O levantamento da arquitectura industrial

teve, assim, como objectivo primeiro identi-

ficar e estudar casos de maior pertinência

arquitectónica de modo a poder fundamen-

tar futuras acções de salvaguarda, quer a

nível de classificações ou de outras actuações

mais relacionadas com a gestão do próprio

território, tendo em conta a enorme escala

que algumas das indústrias apresentam.

Se, num primeiro momento, um dos cri-

térios do levantamento se prendeu exclu-

sivamente com a qualidade da produção

arquitectónica para a indústria, cedo se

percebeu que se este estudo se confinasse

a este domínio, grande parte da indústria

desenvolvida entre 1925-1965 ficaria excluída.

Por outro lado, o carácter funcional-produ-

tivo dos edifícios ou das estruturas exigiu,

muitas vezes, na sua produção, um trabalho

conjunto de arquitectos e de engenheiros

(destaca-se, por exemplo, o caso das bar-

ragens ou das cimenteiras), representando

um importantíssimo testemunho de novas

soluções construtivas, formais ou arqui-

tectónicas que não poderiam eliminar-se.

A selecção dos edifícios que integram este

levantamento pautou-se, assim, por uma

maior abrangência patrimonial que inte-

grasse critérios importantes para a com-

preensão do fenómeno industrial desta

época.

Poderemos indicar quatro grandes parâ-

metros para a análise e selecção das obras

industriais:

• A qualidade intrínseca da produção arqui-

tectónica;

• A representatividade de vários locais

industriais do país;

• A representatividade de tipos de indús-

tria importantes para o desenvolvimento

económico e industrial da época;

• A representatividade do maior número

de áreas produtivas possível.

Compreende-se, então, a pertinência em

integrar neste levantamento sítios indus-

triais como a CUF (indústria química), a

Fábrica de Cimentos Maceira-Liz (indústria

cimenteira), a Siderurgia Nacional (indús-

tria siderúrgica) ou a Nitratos de Portugal

(indústria química). 

Aliás, a maior abrangência destes critérios

permitiu a integração de casos que con-

ferem ao património singularidades de

actuação, no âmbito da salvaguarda e da

análise. Para além dos edifícios inseridos

na categoria de peça urbana, registaram-

-se também áreas territoriais, nas quais se

integram outros programas construtivos
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2. Centralcer,1966. Perspectiva da área de produção
Deolinda Folgado

3. Siderurgia Nacional, 1958. Edifício da aciaria. 
Arq. S. N. Rep. Henrique Ruas

4. Fábrica de Cimentos Maceira-Liz, 1965. 
Edifício de limpeza e moagem
Arq. M. L. Rep. Henrique Ruas

5. Lota de Massarelos, 1933. 
Perspectiva de escritórios e armazém
IPPAR/Rute Figueiredo



que dependem directamente ou de um

tipo de industrialização específico ou de

uma indústria específica que se desenvol-

veu em determinado local. Inserem-se

neste universo os casos acima referidos,

as barragens e edifícios da União Eléctrica

Portuguesa (UEP), esta enquadrando-se num

programa muito mais vasto, de âmbito

nacional.

Dentro de uma acção de sensibilização

para a importância patrimonial destes edi-

fícios ou conjuntos, os trinta casos selec-

cionados que integrarão a publicação sobre

o levantamento industrial moderno ibé-

rico4, são dos mais representativos dentro

dos critérios estabelecidos, podendo 

documentar, num primeiro momento, a

qualidade e a diversidade da produção

industrial existente para um Portugal polí-

tico marcado pelo “Estado Novo”, depreen-

dendo-se de que modo a primeira e a

segunda geração de modernistas e um

certo classicismo assumido pelo Estado se

difundiram nos programas e nos modelos

industriais.

Manuel Lacerda/Deolinda Folgado (DE)

1 Ver sobre este assunto na secção “Actual”, da Revista

Estudos/Património, vol. 1, 2001, pp.185-186, o ponto

referente ao “Projecto de levantamento da Arquitectura

Industrial Contemporânea em Portugal”.
2 Como já se referiu, o IPPAR e a OA (Ordem dos

Arquitectos) são os parceiros nacionais no DoCoMoMo

Ibérico, sendo responsabilidade do IPPAR (Departamento

de Estudos) o levantamento patrimonial, o respectivo

tratamento científico e produção de textos de análise

de obra. Nas reuniões do Comité de Registos do

DoCoMoMo Ibérico houve a oportunidade de produ-

zir reflexões e definir critérios relativos a este vasto

universo industrial da Península.

Comemoração dos 500 anos 

do Mosteiro dos Jerónimos

No dia 8 de Outubro de 2002 teve lugar

no Mosteiro dos Jerónimos o concerto 

de encerramento das celebrações dos 

500 anos deste monumento, classificado

pela UNESCO como Património Mundial e

referência cultural incontornável na História

Portuguesa e na memória individual dos

portugueses e dos estrangeiros que nos

visitam.

No sentido da celebração do passado, o

IPPAR desenvolveu uma enorme campanha

de limpeza, conservação e restauro na

igreja e nos claustros, criando novas con-

dições de acolhimento aos milhares de visi-

tantes que aí acorrem todos os anos atra-

vés de um novo sistema de iluminação de

interpretação e sinalização dos espaços.

Gostaríamos de destacar o restauro da

capela-mor e do seu magnífico retábulo
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9. OLIVA, 1961. Edifício de armazéns e fabricos gerais
Rute Figueiredo

6. Barragem de Picote, 1953-1964. 
Edifício de comando e descarga
IPPAR/Rute Figueiredo

7. Barragem de Picote, 1953-1964
IPPAR/Rute Figueiredo

8. Barragem de Bemposta, 1953-1964. 
Edifício de comando e descarga
IPPAR/Rute Figueiredo

1. Logotipo 500 anos
João Mena/António Gomes

3 Ver sobre este assunto o primeiro levantamento 

realizado no Parque Industrial da Venda Nova, cf.

Recenseamento e Estudo Sumário do Parque Industrial

da Venda Nova, Câmara Municipal da Amadora, 1996.
4 Encontra-se em preparação a publicação sobre a

arquitectura industrial moderna ibérica; o projecto 

de rastreio e levantamento foi assegurado pelo

Departamento de Estudos do IPPAR (coordenação

executiva Arq.to Manuel Lacerda, acompanhamento

científico na área do património industrial Deolinda

Folgado, análise, caracterização e produção de textos

D.ras Deolinda Folgado, Sandra Vaz Costa e Arq.ta Rute

Figueiredo), e conta com a coordenação científica da

Arq.ta Ana Tostões).



que nos permite, hoje em dia, apreciar nas

melhores condições um conjunto manei-

rista de dimensão e qualidade invulgares

no nosso país. E ainda a limpeza e con-

servação do claustro, em parceria com

mecenas privados através da World

Monuments Fund Portugal, que nos

permite hoje usufruir de uma claríssima

leitura de todos os elementos arquitec-

tónicos e escultóricos desta obra-prima.

Estes trabalhos, e muitos outros, foram

sendo documentados e apresentados opor-

tunamente ao público através de comuni-

cações e de publicações que constituem,

hoje, um acervo histórico-científico de

inegável interesse e oportunidade para 

o público visitante e para estudantes e

especialistas.

No sentido da celebração do futuro, qui-

semos trazer a estas vetustas paredes a

audição de peças de dois autores contem-

porâneos portugueses – Emmanuel Nunes

e João Rafael – especialmente encomen-

dadas para estas comemorações e, ainda,

dar início a um programa mais abrangente

de diálogo com artistas plásticos contem-

porâneos, inaugurando uma obra de Pedro

Calapez no espaço deste monumento.

Todos estes eventos contaram com a entu-

siástica adesão do público e só foram pos-

síveis pelo generoso contributo de mece-

nas privados, da conjugação de esforços

com outras instituições que nos apoiaram

e do grande esforço, e empenho, de

todos os funcionários e colaboradores

do IPPAR.

Iniciativas no âmbito 

da Comemoração dos 500 Anos 

do Mosteiro dos Jerónimos

Conservação e Restauro

Em Fevereiro de 2002 foram concluídas 

as obras de conservação e restauro do

Claustro do Mosteiro dos Jerónimos em

parceria com a World Monuments Fund

Portugal.

Música – com apoio da Fundação Calouste

Gulbenkian e do jornal Público

• Concerto Inaugural, O Messias, de Handel,

20 de Abril de 2001, com apoio da SAG;

• Ciclo Música no Manuelino de Belém,

nove concertos, 10 de Maio a 6 de

Setembro de 2001, com apoio da SEAT;

• Concerto Il Martirio di San Bartolo-

meo de David Perez, 19 de Outubro

de 2001;

• Ciclo de Música Jovens Músicos, Novos

Ouvintes, a partir de Abril de 2001,

todos os domingos às 11horas, entrada

livre;

• Concerto de Encerramento, Trames, de

Emmanuel Nunes, e Kreuzgang, de João

Rafael, obras especialmente encomenda-

das pelo IPPAR, 1.ª e 2.ª Cantatas, de Anton

Webern (8 de Outubro de 2002, com apoio

do Europarque, Casa da Música, Remix

Ensemble).

Artes Plásticas – Pintura

Ornamento Escondido, de Pedro Calapez, 

inaugurado a 4 de Junho de 2002;

Edição de catálogo bilingue – português

e inglês – com texto de João Miguel

Fernandes Jorge, com apoio do BPI.

Publicações

• Colecção Os Poetas e o Mar, Colectânea

de Camões em dois volumes:

I. Sulcando o Mar, Selecção de poemas

dos Lusíadas, Camões;

II. Amador e Amada, Selecção de poemas

líricos, Camões, edição bilingue, português

e inglês, Outubro de 2001, com apoio

da CGD.

• Memórias de Cinco Séculos, de Luís Fari-

nha Franco e Ana Isabel Líbano Monteiro,

com fotografia de Françoise Quesnaut,

edição bilingue, português e inglês, Novem-

bro de 2001.

• Mosteiro dos Jerónimos, de Paulo Pereira,

coedição IPPAR, Scala Publishers, edição

bilingue, português e inglês, Julho de 2002.

DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E DIVULGAÇÃO
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2. Concerto de Emanuel Nunes no Claustro dos Jerónimos
IPPAR/J. Sande Lemos



O IPPAR foi chamado a colaborar na recupe-

ração de uma antiga cidade na Mauritânia.

Tem o Instituto currículo em matéria de

cooperação: a Cidade Velha e sua Sé, em

Cabo Verde, a Ilha de Moçambique, a for-

mação de técnicos em Maputo, ou ainda

El Jadida, em Marrocos, são algumas das

acções mais recentes. Tratando-se dos pri-

meiros casos, percebe-se esta necessidade

e este entusiasmo patrimonial, e percebe-

-se também quando se trata da exemplar

Mazagão.

Mas a Mauritânia parece ser um caso 

algo deslocado quanto à oportunidade 

cultural. Será?

O processo inicia-se com a visita oficial do

então ministro dos Negócios Estrangeiros

português em 1998, altura em que o

governo mauritano lhe apresenta um 

desafio: apoiar a reabilitação da arruinada

cidade de Ouadane, para a qual tem pro-

jecto. Segue-se uma missão preparatória

em 1999 do Instituto da Cooperação

Portuguesa e a assinatura do protocolo,

pelos Secretários de Estado respectivos em

2000, na capital, Nouakchott, formalizando

o envolvimento de Portugal.

Faltava contudo o apoio técnico do lado

português, e é aqui que entra o IPPAR, que

assegurou o acompanhamento da obra.

Ora o caso é que, para além da von-

tade/vantagem em estreitar relações com

a Mauritânia, há justificação histórica e há

dimensão cultural.

Não foi Portugal o primeiro país europeu,

e aliás o único, a comerciar bem dentro

do Sara? Na realidade, foi a todos os títu-

los singular a situação de ter um entre-

posto em pleno deserto, localizado preci-

samente em Ouadane.

É certo que, como outros, teve feitorias

no interior de África, mas a via de pene-

tração era fluvial. Casos próximos são o

da “pedra Felu”, a oitocentos quilómetros

para o interior do rio Senegal, e o de
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2. Planta geral do projecto de reabilitação 
de Ouadane, 2000
Arq.to Cheikh Ahmed Ould Moctar

1. As zonas de domínio e influência muçulmanos, o império africano Songhay (e os anteriores do Gana e Mali),
e a rota de Ouadane
Adaptação de José Corral Jam, “Las Ciudades de las Caravanas”, Granada, 2000

Recuperação de Ouadane, antiga cidade da Mauritânia



Cantor, situada a quatrocentos quilóme-

tros da foz do rio Gâmbia.

Mas a cidade de Ouadane fica a nada mais

nada menos que a seiscentos quilómetros

da costa. E é um percurso todo feito pelo

deserto, cujas areias começam logo na

praia, e em que pelo meio havia que atra-

vessar a serra de Baffor, para subir o pla-

nalto do Adrar mauritano. Isto obrigava,

à época, a seguir sem alternativa pela

íngreme, extensa, rochosa e quase intrans-

ponível Passagem de Amogjar. Se se pen-

sar que gente habituada ao mar teve que

organizar caravanas de camelos, tem-se a

noção das dificuldades. Veja-se que uma

caravana, com animais de carga e homens

a pé, percorria 35 a 40 Km por dia; que os

camelos podiam estar dez dias sem beber,

mas precisavam do equivalente diário de

sessenta a setenta litros de água e de 20 a

30 Kg de alimentação; que as pastagens

eram raras, e os poços, mesmo nas melho-

res pistas, só se encontravam de dois em

dois, ou de três em três dias, e que a água

era as mais das vezes salobra. Finalmente,

as tribos do deserto controlavam esses

poços, e era indispensável negociar previ-

amente salvo-condutos, sem esquecer,

todavia, que estavam quase sempre em

guerra umas com as outras, o que com

frequência originava “surpresas” desa-

gradáveis no caminho.

A tarefa não era fácil. E tanto não era fácil,

que a feitoria de Ouadane, criada por volta

de 1487 por D. João II, teve vida curta.

Mas que interesse tinha? Siga-se Duarte

Pacheco Pereira1:

“E a quinze e vinte léguas de Audém

[Ouadane], estão três lugares pequenos

povorados de Azenegues [berberes], os

nomes dos quais o primeiro é Singuyty

[Chinguetti], e o outro, Tynyguuhyi, e o

outro, Marzy. E em todos há trato de ouro

que vem de Guiné; e toda esta gente é

sujeita a ~ua geração de Alarves [árabes],

que se chama Ludea; e esta gente se man-

tém de tâmaras e dalgum pouco trigo 

que semeiam nos palmares, e de carne de

cabras e carneiros. E desta terra nunca os

antigos escritores souberam o que nós ora

sabemos, porque se o teveram sabido, não

com pequena festa se alegraram. /…/

Muitas cousas deixamos de dizer do deserto

de Arguim e da serra de Bafoor, onde

comem os homens, e doutros lugares e

doutras notáveis cousas, por seguirmos o

caminho da costa do mar de Arguim por

diante e não fazermos longo sermõ”.

O que se escrevia tinha a ver com as cara-

vanas que ligavam a África negra ao sul

de Marrocos, e de cujo comércio Portugal

pretendeu beneficiar sem intermediários.

Uma das principais rotas, porventura a 

de maior significado comercial, ligava a

mítica Tombuctu a cidades marroquinas

como Siýlm-asa ou Marraquexe, a antiga

Marrocos. No meio ficava a zona de “trân-

sito”, das tribos berberes, correspondente

à actual Mauritânia. E nela surgiram

quatro cidades, hoje todas património
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3. Sala de Oração da antiga mesquita, 2002
IPPAR/A. B. Mimoso

4. Muralha poente e porta Sfaya, 2002 
IPPAR/A. B. Mimoso

5. Segunda casa de controlo do poço Aïn El Gasba, 2002 
IPPAR/A. B. Mimoso



mundial: Oualata, Tichit, Chinguetti e Ouadane.

Esta última era a porta, a norte, para os

territórios controlados pelo mundo muçul-

mano, enquanto Oualata2, a sul, ficava nas

margens do império africano Songhay.

Portugal, entretanto, tinha-se fixado na

ilha de Arguim, em 1441 ou 1443.

Ainda hoje3 é um mistério a existência de

um poço de água doce nesta minúscula

ilha. Mistério também o facto de então

não existir outro ao longo das costas do

actual Sara Ocidental e da Mauritânia.

Portuguesa de 1441/1443 a 1633, a ilha

é holandesa de 1633 a 1678, ficando sem

europeus de 1678 até 1685. Passa então

para o domínio prussiano, entre 1685 e

1721, data em que os franceses a tomam

por um ano, e em 1722 volta aos holan-

deses, mas só até 1724, quando retorna

à França. Esta decide armadilhar o forte e

fá-lo explodir em Março de 1728, encer-

rando-se assim a presença europeia na 

ilha de Arguim. O forte, que tantas 

vezes mudou de mãos, foi construído por 

D. Afonso V (1445 ou 1455), e chegou a

ter um projecto de Leonardo Turriano em

1607, não executado. Sofrendo adapta-

ções ao longo do tempo sem ter sido 

alterado no essencial, as fundações, hoje

cobertas de areia, são portuguesas.

De Arguim, por onde passava uma rota

subsidiária, avançou-se para o interior. João

de Barros4 refere-se ao facto: “Neste mesmo

tempo que elrey dom Joam se visitava e

carteava com estes principes bárbaros,

mandou também per via do castello de

Arguim à cidade Huadem [Ouadane], que

está ao oriente delle obra de setenta

léguoas, assentar h~ua feitoria com os

Mouros, por ally concorrer algum resgate

de ouro; ao qual negócio foram Rodrigo

Reinel por feitor, Diogo Borges escrivam,

e Gonçalo Dantas por homem de feitoria”.

Ouadane, pelo seu lado, foi fundada em

1141-1142, sobre as ruínas das povoações

de Tiftell e Kolana. Tornado o mais impor-

tante entreposto do Adrar mauritano, obri-

gatório nas rotas trans-sarianas e domi-

nando as estratégicas minas de sal-gema

de Idjil, o apogeu surge a partir da sua

reconstrução, em 1450, devida à parcial des-

truição por uma das muitas guerras tribais.

Quanto à operação de valorização, houve

o propósito de tornar acessível a parte mais

antiga da cidade, desabitada e arruinada,

quer aos turistas, quer aos moradores (que,

aliás, já a voltaram a atravessar no vaivém

diário entre a zona habitada e o palmar).

Em simultâneo, consolidar e valorizar as

ruínas de alguns edifícios significativos.

Eis a lista dos trabalhos: recomposição da

muralha, incluindo as portas Tegnit, Sfaya,

Ouekeya, Mellaha e Tetkahkah; desobs-

trução das principais ruas, impraticáveis

pela acumulação das pedras das casas que

colapsaram, com reforço dos restos das

paredes que conformam esses percursos;

desaterro e consolidação da sala de ora-

ção da antiga mesquita, e reconstrução do

minarete; recomposição das ruínas das

casas dos três fundadores, El Hadj Ali, El

Hadj Yacoub e El Hadj Ethmane; recom-

posição também do poço exterior, Aïn El

Gasba, e respectiva couraça, mais das duas

casas de controlo a ele associadas; criação

no percurso principal de uma esplanada

de apoio aos visitantes, sobranceira ao

palmar; e sinalização, além de arranjos

exteriores junto à porta Tegnit.

O modus faciendi não tem história, se bem

que histórico seja ele mesmo. Os trabalhos

efectuaram-se em alvenaria tradicional, que

aqui é de pedra e não de terra. Se numas

situações se executou alvenaria insonsa, na

maior parte utilizou-se a argamassa local de

areia e argila, chamada “banco”, aplicada

à mão, sem outros utensílios.

Os trabalhos arrancaram em 2001 e ter-

minaram em 2002. Com o processo a ini-

ciar-se em meados de 1998, ainda na fase

de intenções, e a concluir-se em menos

de quatro anos, com um ano de obra 

pelo meio dá, tudo somado, uma acção

de cooperação rápida e frutuosa.
Alexandre Braz Mimoso/Arquitecto

Departamento de Estudos – IPPAR

1 Esmeraldo de Situ Orbis, escrito em Lisboa entre 1505

e 1508.
2 Oualata é também objecto de uma operação de

valorização, financiada pela Espanha.
3 Théodore Monod – L´Ile d´Arguin. Lisboa. 1983.
4 Década 1, Liv. III, cap. 12.
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8. Couraça do poço Aïn El Gasba, em direcção à cidade, 2002 
IPPAR/A. B. Mimoso



Edições

Mantendo os objectivos de dotar os monu-

mentos afectos ao IPPAR de material de

apoio à visita, aliando as exigências do

rigor científico às necessidades da divul-

gação do património, foram editados, na

colecção “Guias/Monumentos”, alguns

novos títulos, dedicados ao castelo medie-

val de Montemor-o-Velho e à estação

arqueológica do Freixo, antiga cidade de

Tongóbriga. Foram igualmente reedita-

dos os guias da Sé Velha de Coimbra e

dos Jardins de Queluz, com informação

ampliada e actualizada. Uma perspectiva

integradora do património levou ainda 

à edição de um guia sobre a Flora de

Sagres, abordando sistematicamente as

espécies vegetais ali presentes.

Na colecção “Monografias/Monumentos”,

uma nova leitura do programa iconográ-

fico do Coro do Convento de Cristo, à luz

do projecto imperial de D. Manuel, é pro-

posta na obra De Aurea Aetate – O Coro

do Convento de Cristo em Tomar e a

Simbólica Manuelina, da autoria de Paulo

Pereira, complementando, esta edição, um

importante aparato gráfico que permite a

análise detalhada da figuração simbólica

da celebrada Janela de Tomar. 

O riquíssimo acervo escultórico

do Convento de Mafra, um dos

mais completos testemunhos da

escultura romana setecentista

fora de Itália, é objecto de um

estudo atento do Prof. José

Fernandes Pereira, a publicar na

colecção “Arte e Património”, na

qual se inclui também a edição

inglesa do livro Castelos da Raia

– Beira (A Ring of Castles –

Fortresses of the Portuguese

Frontier, vol. I, Beira), de Rita

Costa Gomes, entretanto reeditado, bem

como o título há muito esgotado dos

Paços Medievais Portugueses.

Da XIII Semana de Estudos organizada pelo

Instituto Açoriano de Cultura em colabo-

ração com o IPPAR, dedicada ao Património

Edificado – Novas Tecnologias, Inventários,

realizada em Lisboa e Angra do Heroísmo

em Outubro de 2000, foram agora

publicadas as respectivas Actas, tam-

bém em edição conjunta entre as duas

instituições.

Anunciadas no último número da Revista,

foram entretanto divulgadas duas novas

edições do IPPAR. As Fontes Históricas e

Artísticas do Mosteiro e da Vila da Batalha

(séculos XIV a XVII), de que se publicam

agora os dois primeiros volumes – (1388-

-1450) e (1451-1500), respectivamente –

da autoria do Doutor Saul Gomes, consti-

tuem um manancial exaustivo da documen-

tação de arquivo relativa àquela casa
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religiosa dominicana; na nova colecção

“Guias Temáticos”, os Castelos Portugueses,

do Doutor João Gouveia Monteiro, pro-

põem, para um vasto público, uma visão 

sintética da história da arquitectura 

militar portuguesa bem como um enten-

dimento aprofundado dos elementos 

constituintes e funcionais dos castelos

românico e gótico.

Departamento de Estudos – IPPAR

Numa estratégia de valorização e divulga-

ção do património, o IPPAR tem vindo a

apetrechar os principais monumentos sob

a sua responsabilidade com infra-estrutu-

ras de apoio aos visitantes. Este tipo de acções

decorre da necessidade de uma apresen-

tação pública qualificada dos monumen-

tos e das exigências impostas por um cres-

cente número de visitas, a par das acções

de carácter preventivo, de manutenção ou

recuperação dos monumentos, e surge

integrada nos respectivos programas de

recuperação e gestão.

Trata-se de equipamentos de recepção e

acolhimento, lojas ou pontos de venda,

por vezes associados a áreas de descom-

pressão e retenção temporária de público

ou a espaços de cafetaria ou livrarias, cuja

implementação normalmente se encontra

integrada com a redefinição de trajectos

ou circuitos de visita, instalação de sina-

lética e dispositivos de explicação ou inter-

pretação dos monumentos, e cuja implan-

tação obedece a critérios de intervenção

rigorosos.

A passagem do público visitante pelas lojas

dos monumentos, sendo um hábito de

crescente implantação na sociedade con-

temporânea, acaba por ter um papel de

algum modo significativo no estímulo da

relação afectiva entre eles – visitantes e
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Novas lojas e novos produtos

3. Loja do Palácio Nacional de Mafra
IPPAR/Henrique Ruas

1 e 2. Centro de Acolhimento de Marialva
IPPAR/Henrique Ruas



monumentos. Deste

modo, e dada a parti-

cular responsabilidade

de garantir uma oferta de

serviços consonante com os

valores culturais associados

aos sítios monumentais,

tem-se procurado que os 

produtos comercializados

encontrem uma correspondência de grande

qualidade com os monumentos – e nesse

sentido têm-se verificado encomendas 

a artistas e designers

portugueses – inspirados 

em motivos arquitec-

tónicos de Palácios,

Mosteiros, Castelos, For-

talezas e Sítios Arqueo-

lógicos.

Dos novos objectos

que se encontram nas

lojas do IPPAR destacam-

-se os que reproduzem 

conjuntos de peças

que eram utilizados nos

Palácios, como a caixa de casquinha do

Palácio Nacional da Pena ou as faianças

do Palácio Nacional de Queluz. Dirigidas

ao público mais novo, estão disponíveis

séries de objectos didácticos,

coloridos e bem humorados.

As lojas do IPPAR consti-

tuem, por tudo isto, um

complemento importante

de visita e fruição dos

monumentos, bem como

uma outra forma de enten-

der o legado de um patrimó-

nio que importa preservar,

prolongando a memória 

da  h i s t ó r i a  e  da  a r t e ,

difundindo-a e integrando-a no nosso 

quotidiano.

Foram recentemente abertas ao público

as novas lojas do Palácio Nacional

de Mafra, do Paço dos Duques

(Guimarães), do Convento de

Cristo, em Tomar, de Castelo

Rodrigo, Marialva e do Sítio

Arqueológico de São Cucufate

(Vidigueira).

Mais informações em www.ippar.pt

ou Divisão Comercial do IPPAR

Tel. 21 361 4212 

Fax 21 363 4001 

E-mail: mimelo@ippar.pt

Divisão Comercial do IPPAR
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9. Réplica de jarra 
do Palácio Naciona

IPPAR/Margarida 

4. Loja do Convento de Cristo, Tomar
IPPAR/Henrique Ruas

5. Papelaria linha infantil 
IPPAR/Margarida Dias

6. Papelaria linha Torre de Belém
IPPAR/Margarida Dias

8. Réplica de caixa em casquinha do Palácio Nacional
da Pena 
IPPAR/Margarida Dias

7. Réplica de pote do Palácio 
Nacional de Queluz

IPPAR/Margarida Dias



Candidaturas do IPPAR

a Fundos Comunitários

Em matéria de candidaturas ao III QCA o

IPPAR continuou a instruir e a apresentar

candidaturas ao POC – Programa Opera-

cional da Cultura tendo sido aprovadas,

no âmbito da

MEDIDA 1.1

RECUPERAÇÃO E ANIMAÇÃO DE

SÍTIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS

ACÇÃO 1

OBRAS DE RECUPERAÇÃO E DE

VALORIZAÇÃO DE MONUMENTOS,

SÍTIOS HISTÓRICOS 

E ARQUEOLÓGICOS

as seguintes:

CENTRO

Mosteiro da Batalha – 2.ª Fase (tendo a

1.ª Fase decorrido no âmbito do II QCA)

Estudos e projectos, designadamente

levantamentos (topográfico, arquitectó-

nico), sinalética, coberturas e facha-

das, conservação e restauro de vitrais, res-

tauro de património móvel integrado no

Mosteiro.

ALENTEJO

Castelo de Campo Maior – 1.ª Fase

Recuperação de coberturas em constru-

ções existentes no interior do Castelo, ins-

talação de um centro interpretativo, con-

solidação de muralhas, recuperação da

Igreja de Nossa Senhora dos Aflitos, valo-

rização de espaços verdes no interior do

Castelo.

Pontes Históricas do Alentejo – 2.ª Fase

Complementarmente à 1.ª Fase que inci-

diu sobre quatro Pontes pretende-se agora

intervir em mais seis, realizando levanta-

mentos arquitectónicos e topográficos, 

trabalhos de limpeza e recuperação, moni-

torização e estudo da estabilidade, colo-

cação de sinalética.

Capela de Nossa Senhora 

das Salvas/Salas

(Sines)

Projecto para instalação do Tesouro da

Igreja, obras de recuperação, iluminação,

segurança, restauro de peças do Tesouro

e azulejos, sinalética e climatização.

Igreja de Nossa Senhora 

dos Prazeres

(Beja)

Projectos (recuperação e iluminação),

levantamento fotográfico, construção civil,

conservação e restauro do património

integrado.

As duas últimas têm subjacente contratua-

lização entre o IPPAR e a Diocese de Beja,

entidade que assume a obrigação da

abertura regular dos espaços ao público,

envolvendo por sua vez as Autarquias

respectivas.

ALGARVE

Casa Rural de Milreu

Recuperação da Casa Rural do século XVI

nas Ruínas Romanas de Milreu, acompa-

nhamento arqueológico, sinalética e equi-

pamento no interior da Casa, recuperação

de espaços exteriores envolventes.

Com estas aprovações ascende a quarenta

e oito o número de candidaturas do IPPAR

ao Programa Operacional da Cultura repre-

sentando 27% do número global das

aprovadas no âmbito do Programa;

situando-nos no universo dos Organismos

do Ministério da Cultura o IPPAR detém

cerca de 46% do número de candidaturas

aprovadas.

Foram apresentadas, encontrando-se em

análise na Unidade de Gestão, estando

agendadas para o final de Outubro, as

seguintes candidaturas, no âmbito da

mesma Medida e Acção:

ALENTEJO

São Cucufate – Recuperação

do Sítio Arqueológico

e de um Espaço Interpretativo

(Casa do Arco)

Estudos e projectos (designadamente

levantamento arquitectónico das ruínas),

trabalhos de conservação e restauro

das mesmas, protecção de estruturas,

valorização de espaços exteriores, traba-

lhos arqueológicos, recuperação e adap-

tação da Casa do Arco (projecto, obra

e equipamentos) a espaço expositivo,

sinalética.

Recuperação do Sítio Arqueológico

Mesas do Castelinho

(Almodôvar)

Levantamentos (topográfico e arquitectó-

nico), trabalhos arqueológicos, construção

do núcleo interpretativo (projecto e obra),

arranjos exteriores (projecto e obra),

sinalética e conteúdos, aquisição de

imóvel.
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Recuperação do Património Religioso

do Concelho de Cuba – 1.ª Fase

Intervenção em quatro igrejas do

Concelho abrangendo acções estruturais

(coberturas, redes de serviços), arranjos

exteriores, recuperação do património

integrado, designadamente pinturas

murais, azulejos, retábulos, sinos, etc.

Estas igrejas têm igualmente subjacente

pareceria entre o IPPAR e a Diocese de Beja.

Continua em preparação um conjunto

significativo de candidaturas incidindo

sobre as diversas Regiões do País,

respeitando sobretudo a Monumentos

Religiosos e Sítios Arqueológicos.

Aguarda igualmente aprovação a can-

didatura respeitante à seguinte Acção:

ACÇÃO 3

ACONTECIMENTOS CULTURAIS 

LIGADOS À VALORIZAÇÃO 

E ANIMAÇÃO DO PATRIMÓNIO

Projecto “Divulgação e Animação – 

2.ª Fase – Regiões Norte, Centro, Alen-

tejo, Algarve e Não Regionalizável”,

respeitante à política editorial, exposições,

encontros, conferências e seminários, bem

como material promocional.

No âmbito da Componente Descon-

centrada da Cultura, aplicável a todas as

Regiões, à excepção de Lisboa e Vale do

Tejo, têm vindo também a ser formaliza-

das novas candidaturas aos Programas

Operacionais Regionais respectivos.

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO DO IPPAR

Outubro 2002
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