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…as qualidades que nós herdamos do passado, podem-se 
tornar uma disciplina para mudar o hoje... O passado de uma 
cidade, o presente e o seu futuro devem ser combinados 
para criar uma unidade reconhecível, de modo a que o seu 
crescimento possa ser visto e sentido como sendo contínuo. 
(WORSKETT, 1970: 10, tradução livre1)

1 ... the qualities we inherited from the past can become a discipline for change today... A town’s past, 
its present and its future must combine to create a recognizable unit, so that its growth can be seen and 
felt to be continuous.
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Fonte: GONÇALVES, Bruno, produção manipulada
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Fonte: GONÇALVES, Bruno, tirada a 03/05/2014
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Resumo / Abstract

 

 Na presente dissertação abordamos assuntos relativos ao estudo da 
conservação e restauro de património, focando no final, o estudo na preservação 
do património religioso, como o próprio tema anuncia. Tentámos abordar a 
problemática da consequente falta de intervenção ao nível da conservação dos 
monumentos, do qual resulta o seu abandono. 
 Para tal, recorremos às doutrinas e estudos desenvolvidos por diversos 
autores e percussores da prática como Viollet le Duc, Ruskin, Morris, Beltrami, Boito, 
Riegl, entre outros, levando a cabo um estudo mais rigoroso e extenso sobre a 
famosa Teoria del Restauro do incontornável Cesare Brandi.
 Com o estudo de historiadores, entusiastas da conservação e do restauro 
como Jokilehto e Choay, entre outros, resolvemos aplicar esses ensinamentos 
num local que entendemos que seria necessário, sendo o local a Igreja Matriz 
de Ovar, da qual é feita um estudo extensivo, à luz do que segundo as doutrinas 
deve ser executado. Esta dissertação serve portanto, para reforçar a vontade e a 
necessidade de se preservar o património, que nele nos revemos como cidadãos 
e enquanto civilização. Alertar para a situação de abandono e desrespeito pelo 
património, que infelizmente ainda existe, com isto fomentar e reforçar assim 
a vontade e o crescimento de ideias de conservação e restauro para o nosso 
património, de modo semelhante como nesta dissertação tentamos alcançar, 
quando apresentamos uma possível ideia de intervenção na Igreja Matriz de Ovar.

 In the present dissertation, we discuss matters pertaining to the study of 
conservation and restoration of heritage, focusing at the end the study on the 
preservation of religious heritage, as its theme title announces. We have tried 
to address the problem of subsequent lack of intervention on conservation of 
monuments of which follows their relinquishment.
 And, to this end, we resorted to the doctrines and studies developed by 
several authors and precursors of the practice such as Viollet le Duc, Ruskin, Morris, 
Beltrami, Boito, Riegl, among others, pursuing a more rigorous and extensive study 
about the famous Teoria del Restauro of the inevitable Cesare Brandi.
 With the study of conservation and restoration enthusiasts and historians as 
Jokilehto and Choay, among others, we decided to apply these teachings in a 
place that we think it would need intervention, being the location the Igreja Matriz 
de Ovar, of which we made an extensive study, according to what should be done 
in accordance with the doctrines. This dissertation is therefore to strengthen the will 
and the need to preserve the heritage that we ourselves review as citizens and as 
a civilization. Draw attention to the situation of abandonment and disrespect of 
heritage, which unfortunately still exists, with this fostering and reinforcing the will and 
the growth of ideas of conservation and restoration for our heritage, similarly to this 
dissertation that we tried to achieve when we present a possible idea of intervention 
on the Igreja Matriz de Ovar.
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Introdução

 

 Sendo este o culminar de um processo de aprendizagem, no qual diversos 
temas e sugestões de interesse surgiram ao longo do percurso académico, todos 
eles ajudaram e contribuíram para que se formasse uma clara ideia e consciência 
formal do que era necessário estudar e acabar por aplicar no presente trabalho 
todos os conhecimentos, métodos e mecanismos conceptuais adquiridos ao 
longo dos cinco anos de curso, e de todas as experiências relativas á formação 
e refinamento de pensamento para se chegar a esta etapa. Apesar dos diversos 
temas e inputs teóricos que surgiam ao longo do percurso, a escolha do tema da 
presente dissertação surgiu da vontade de ver estudado um tema, do qual sentia 
alguma empatia e afinidade, um pouco graças ao percurso académico seguido 
no último ano em Itália sob o programa Erasmus, tais sentimentos e vontades 
culminando na vontade maior de aprofundar os conhecimentos na área da 
conservação e restauro de património e valorização do mesmo, tentando assim 
reforçar e refinar o pensamento que tinha sobre o tema em questão.
 A conservação e restauro de património, apesar de parecer um tema já 
muito estudado e presente na nossa sociedade, a verdade é que a sua história não 
é assim tão longa, em comparação com a definição de património nem com este 
antes de ser considerado como tal. A própria definição de património não é muito 
antiga, a mesma tendo sido apresentada ainda no século XX. No entanto já havia 
património construído mesmo muito antes de ainda se pensar em atribuir-lhe uma 
categoria ou importância específica, e tal património constava desde arquitetura 
construída até locais sagrados que a civilização idolatrava e protegia. Refletindo 
sobre esta premissa, é possível de se pensar o número de património que fora perdido 
ou alterado até chegar ao nosso conhecimento, quer visual quer através de escrita 
a nível histórico. Tal situação era propícia à mentalidade da civilização em certa 
altura, na qual esta ou não tinha em conta, como um todo e não individual, de 
preservar o que seus antepassados teriam deixado em forma física, palpável através 
da matéria. Estando a sociedade em constante evolução e mudança, a própria 
mentalidade desta se modificou em relação ao modo como se percebia a história 
e o que ela nos deixava enquanto material físico, mais relevante para o estudo em 
questão, o património construído. Iniciava-se de um modo gradual, uma constante 
vontade de se preservar o que as gerações passadas nos tinham deixado, com o 
intuito (talvez) de nós as reverenciarmos ou continuar utilizando, para que nunca 
fosse esquecido os métodos e modos de como as civilizações se manifestavam ao 
nível construtivo e artístico, pontos estes que definiam uma geração e civilização, 
tornando-a singular. Esta tamanha vontade, surtiu efeito, revelando-se na forma de 
praxis e na forma de doutrina, a qual era aplicada em património com o intuito de o 
proteger e conservar, chegando assim a se tornar uma arte e área científica, a arte 
do restauro e conservação do património. Dos vários tipos de património existente, 
escolheu-se o património religioso, não só por ser refente ao monumento estudado 
no presente trabalho, mas principalmente porque este tipo de património é dos 
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mais importantes, pois em grande parte definiu e continua a definir uma sociedade, 
tendo esta se revendo e se apoiado neste património ao longo dos tempos. Além 
disso trata-se de um dos temas mais estudados e explorados por historiadores e 
pela história da arquitetura, ainda assim, continuando longe de estar esgotado. 
A vasta existência de estudos realizados sobre conservação e restauro, têm sido 
cruciais para o apoio a estudos monográficos ou a temas específicos. Acima de 
tudo os estudos na área da conservação alcançaram ao longo do tempo, não só 
a capacidade e habilidade para conseguirem “atrasar” a falência do património, 
bem como lançaram espaço ao já antigo e extenso debate sobre a melhor e 
mais correta doutrina, existindo várias destas aplicáveis e válidas cientificamente. 
Atualmente a evolução da teoria da conservação diz-nos, que devemos preservar 
o físico, mas também o intangível. O conjunto dos saberes, técnicas construtivas, 
práticas culturais e funções são também consideradas quando a conservação do 
património é requerida.
 Com o pensamento refinado e este tido em conta enquanto observador 
critico, a problemática levantada através deste estudo engloba a consequente 
desvalorização de conservação e preservação do património religioso, enquanto 
este se deteriora e envelhece sem que intervenha quando é necessário e se 
tente conservar o que se vai perdendo quando a intervenção é esquecida ou 
facilmente desvalorizada em detrimento de outras. O agravamento do estado de 
conservação e a falta de realização de estudos do património, para que caso 
este se perca parcialmente possa em dado momento ser restituído ou datado e 
relembrado, sem se perder o intangível que tal património religioso proporciona.
 Tendo definida a problemática, presente e estudada neste trabalho, 
identificamos um conjunto de objetivos que pretendem reverter os problemas 
enunciados, tais como: a realização de um estudo das doutrinas e praxis que 
corretamente podem corrigir e conservar do melhor modo o património religioso em 
questão. A necessidade de se perceber a nível histórico uma evolução de cerca 
de quatrocentos anos do património religioso que dá nome a presente dissertação 
e o seu relacionamento a nível da prática e doutrina para com a existência e 
evolução desta. Outro dos objetivos com este trabalho, é o de enriquecer o 
inventário de património religioso, através da execução de material rigoroso de 
desenho, fotográfico e escrito, trabalho através de observação rigorosa e através 
da pesquisa e recolha extensiva de material em vários arquivos, para no final se 
conceber dos mais completos documentos relativos ao monumento religioso em 
questão, de modo a futuramente facilitar a sua intervenção.
 Para a elaboração do presente trabalho recorreu-se à revisão e consulta de 
várias fontes bibliográficas relativas à área da conservação e restauro, bem como 
a outras relativas às técnicas de intervenção ou ao estudo de rito religioso e sua 
evolução. Foram também estudadas cartas doutrinais e fontes bibliográficas de 
defensores e entusiastas da preservação e história do património como Jokilehto e 
Choay, entre outros. Para tentar alcançar um rigor e qualidade próximos do ideal, 
conduziu-se pesquisas e recolha de informação dos arquivos da diocese de Ovar, 
bem como a arquivos privados e municipais, que detinham informações sobre o 
caso de estudo e sobre conservação e preservação de património semelhante. De 
modo a puder se alcançar tais documentos e estudos, conduziram-se entrevistas 
a entidades relacionadas com caso estudo e com a área científica em questão, 
almejando assim o mais diverso background de ideias e opiniões possíveis, para que 
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o tratamento da informação fosse correto e o mais completo possível. Ao nível do 
tratamento qualitativo da informação recolhida, esta resulta numa estrutura formal 
de três capítulos, sendo que nos dois primeiros se aborda as questões doutrinais e se 
se estuda a evolução e características da praxis, tentando-se no último estudado 
e observado como algumas intervenções fizeram ou não uso da doutrina e como 
os contratempos surgiram, podendo assim precaver o uso no caso em estudo. No 
último capítulo, o tratamento da informação recolhida, resulta numa estrutura de 
aproximação à história, passando pela apresentação da realidade a que o caso 
de estudo se apresenta perante o tema da conservação e restauro, finalizando o 
seu estudo com uma ideia de intervenção ao nível da preservação deste.
 Apesar de conter diversas referências que atestam a veracidade do tema 
estudado, esta dissertação de mestrado não se estabelece como único caminho 
possível, nem tão pouco como verdade irrefutável, podendo esta ser utilizada em 
conjunto com outras de modo a se obter o melhor caminho e ideia, sempre com a 
premissa de valorizar e alcançar o melhor e mais correto restauro ou conservação do 
património possível. Assim sendo, é apenas o resultado de uma reflexão de carácter 
académico, que engloba todos os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, 
adicionando e completando o que fora aprendido em preservação de património 
em Itália, e que com os quais se pretende demonstrar a atenção que este tema 
exige não só a nível de doutrina mas como prático, já que a ideia fundamental é a 
aplicação final do se aprendera, de modo a que tal possa demonstrar boa prática 
refletida através do património intervencionado.
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Uma ideia de património

 

 O conceito de património pode ter várias interpretações e variar consoante 
a pessoa, grupo, ou sociedade que o interpreta. A orientação política, religiosa e 
as próprias características de determinada sociedade, podem fazer variar o modo 
como apreendem, apresentam e aplicam o conceito. No entanto estas variações 
de pensamento em parte existem, porque existe também uma base pela qual se 
podem reger e posteriormente fazer a sua interpretação, não sendo uma dissociável 
da outra.
 Como se trata de uma evolução de pensamentos e crenças, o surgimento 
dessa base, também teve a sua génese nesses pensamentos existentes sobre a 
possível interpretação do tema. Para isso, na Conferência Mundial da UNESCO 
sobre Património Cultural, realizada no México no ano de 1982, definiram-se as 
bases de como abordar o conceito de património, do seguinte modo:

El Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, 
músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, 
y el conjunto de valores que dan sentido a la vida, es decir, las obras materiales y no 
materiales que expresan la creatividad de ese pueblo; la lengua, los mitos, las creencias, 
los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos o 
bibliotecas… (UNESCO,1982)2.

 Deste modo o património surge como a ponte que liga o presente com o 
passado, possibilitando a uma geração em causa, poder contatar com todo um 
número de processos, cultos, modos de vida, sendo tudo o que constitui testemunho 
material e imaterial dos valores de uma civilização (GIANNINI, 1976, tradução livre), 
que se encontram extintos ou em desuso devido à evolução própria da civilização 
e posteriormente o seu conhecimento e parcial aplicação poderão ajudar numa 
melhor desenvolvimento do futuro, de algum modo sem perder os seus traços 
característicos.

 
 Património da Humanidade

 Por património da humanidade podemos considerar o conjunto de bens 
culturais e paisagens, considerados pela UNESCO, portadores de valores específicos, 
definidores da humanidade e além disso portadores de outras características 
especiais, fazendo deles objetos de extrema importância para o legado da 
humanidade e assim requerendo a sua proteção.
 Considera-se dois tipos de património da humanidade, sendo eles o 
património natural e o cultural. Para o primeiro é considerado património,

os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos 

2 UNESCO, Conferencia Mundial sobre Patrimonio Cultural, México, 1982
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de tais formações, que são de valor universal excecional do ponto de vista estético e/ 
ou científico; formações geológicas e fisiográficas, e zonas estritamente delimitadas 
que constituem o habitat de espécies ameaçadas de animais e plantas de valor 
universal excecional do ponto de vista da ciência ou da conservação; sítios naturais ou 
precisamente delineado áreas naturais de valor universal excecional do ponto de vista 
da ciência, conservação ou beleza natural (UNESCO, 1972, Art.º2, tradução livre3).

Para o património cultural, que para o caso em questão é o mais relevante para análise, 
consideram-se como património cultural: obras arquitetónicas, obras de escultura e 
pintura monumentais, elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, 
cavernas e combinações de características, que são de valor universal excecional do 
ponto de vista da história, da arte ou da ciência; grupos de construções isoladas ou 
que, pela sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, (UNESCO, 1972, Art.º1, 
tradução livre4)

que possuem valores significativos, históricos e artísticos bem como obras do 
homem ou obras conjugadas do homem, natureza e áreas, incluindo os sítios 
arqueológicos, (UNESCO, 1972, Art.º1, tradução livre5)  reveladores de evolução 
etnológica e antropológica da civilização.
 O que torna o conceito excecional é o seu valor universal e único, no seu 
senso moderno de que nem todos os produtos se comparam a uma particular ideia 
ou modelo, mas que cada um revela uma ideia excecional e única que revela 
valores e expressões únicos. Para que um património cultural tenha significado 
universal, não significa que este tenha necessariamente de ser o melhor na sua 
categoria, mas que, seja revelador de uma qualidade de criação e singularidade, 
partilhando a sua autenticidade e qualidade de ser “verdadeiro” para com a 
humanidade. Dentro deste contexto é possível identificar vários objetos e lugares 
que partilhem características semelhantes e cabe às entidades responsáveis 
selecionar os que melhor representam ou os que mais se destacam, quer seja pela 
sua singularidade, quer passo a redundância, pelo contributo que tenham para a 
cultura da humanidade (JOKILEHTO, 1999).
 Para concluir o assunto cremos que seja relevante citar: ...o Património 
Mundial pertence a todas as pessoas do mundo, independentemente do território 
onde pertencem ou onde estão localizados (UNESCO, tradução livre6)  e as palavras 
de Meira,

A memória se concretiza, muitas vezes, em artefactos que vão desde um documento 

3 ...the following shall be considered as “natural heritage”: natural features consisting of physical and 
biological formations or groups of such formations, which are of outstanding universal value from the 
aesthetic or scientific point of view; geological and physiographical formations and precisely delineated 
areas which constitute the habitat of threatened species of animals and plants of outstanding universal 
value from the point of view of science or conservation; natural sites or precisely delineated natural areas 
of outstanding universal value from the point of view of science, conservation or natural beauty;
4 ...the following shall be considered as “cultural heritage”: monuments: architectural works, works of 
monumental sculpture and painting, elements or structures of an archaeological nature, inscriptions, 
cave dwellings and combinations of features, which are of outstanding universal value from the point 
of view of history, art or science; groups of buildings: groups of separate or connected buildings which, 
because of their architecture...;
5 ...works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites 
which are of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological 
point of view;
6 World Heritage sites belong to all the peoples of the world, irrespective of the territory on which they are 
located. 
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escrito até os grandes monumentos arquitetónicos. Esses bens patrimoniais tornam 
próximo o que é distante no tempo e no espaço (MEIRA, 2004, p.36).

Introdução histórica às teorias de intervenção

 

 A preservação de uma obra arquitetónica nem sempre foi realizada 
segundo os cânones e doutrinas que se fixaram na história da conservação como 
máximas corretas de como intervir em restauro. Esta atuação, ao contrário de  
na conservação/ restauro de pintura, implicava e implica que se tivessem em 
conta vários aspetos, com diversos valores como estéticos, históricos, económicos, 
humanos, etc. (Aguiar, 2005). Aspetos esses que, não foram sempre tidos em 
consideração pela sociedade e que variaram consoante o tempo.
 As sociedades evoluíram, desde a sociedade antiga para a moderna, 
havendo alterações fundamentais. Esta alteração [de valores] é essencialmente 
devida a uma aproximação do passado diferente(Jokilehto, 1995: 6), o surgimento 
e evolução de uma consciência histórica, que com ela trouxe novos conceitos e 
relações quanto ao modo como se percebia a história e o que ela nos deixava 
enquanto material físico, mais relevante para o estudo em questão o património 
construído. Foram assim ao longo do tempo, surgindo novas e mais evoluídas 
culturas, relações, religiões e conceções de como abordar a conservação do que 
nos era deixado por gerações passadas.
 Consideram-se importantes para o presente estudo as seguintes palavras 
de Clifford Geertz, para de seguida introduzirmos as primeiras referências ao termo 
e prática.

Tornar-se humano significa tornar-se individuo e isto ocorre sob orientação de modelos 
culturais, sistemas de criação histórica de significado de termos aos quais damos forma, 
ordem, pontos e direções para as nossa vidas (Geertz, 1993: 52, tradução livre7).

 Considerando que as nossas ideias, valores e as nossas ações se possam 
incluir como atos e produtos de cultura, podemos também considerar o que é por 
nós construído também como artefactos culturais e assim merecedores ou não, 
consequentemente de atos de restauro ou conservação. Os espaços religiosos ou 
melhor dizendo, de culto, foram provavelmente os primeiros espaços a merecer 
e a receber um estatuto de proteção em relação aos outros tipos de arquitetura 
ou espaços, da vida comum do dia-a-dia. O sistema de culto estava implantado 
na sociedade tradicional na sua maioria, daí que, haveria uma atenção especial 
da comunidade para o cuidado com os seus monumentos ou espaços de culto. 
Em muitos casos, quer a nível de bem-estar quer a nível saúde e não só, de 
determinada comunidade estava relacionado diretamente com o bem-estar dos 
seus locais sagrados, daí que a sua dependência de bem-estar resultava em uma 
necessidade de conservar tais locais (Jokilehto, 1995).
 Dependendo da civilização, os seus locais de culto poderiam variar, de 

7 …becoming individual, and this occurs under the guidance of cultural patterns, historically created 
systems of meaning in terms of which we give form, order, point, and direction to our lives
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monumentos até locais ou recursos naturais. Desde pedras, árvores, ou fontes 
consideradas sagradas, até montanhas, cavernas e ilhas das quais estavam afetas 
um valor sentimental e sagrado, ainda hoje, alguns desses locais se conseguem 
visitar e constatar que em grande parte os seus rituais ou lembranças culturais ainda 
se encontram presentes, como por exemplo o Parque Nacional Kakadu8 (img.3 e 4) 

no norte da Austrália, onde as tradições ainda estão presentes. Exemplo como este 
poderiam ser considerados raros (e são, se forem vistos todos os casos perdidos), 
caso não se tivesse prestado atenção e tomado ação aquando o desenvolvimento 
da sociedade industrial, onde vários locais e monumentos de culto sofreram e ainda 
hoje sofrem o risco de extinção (Jokilehto, 1995).
 Já foi referido anteriormente que o senso de consciência moderna quanto 
às ideias de conservação e historicidade, foram alguns dos fatores básicos que 
proporcionaram a evolução dos conceitos de conservação e restauro. As ideias 
de aproximação aos conceitos, são em grande parte mais numerosas durante os 
séculos quinze e dezasseis, nomeadamente na altura do renascimento, época 
que devido aos valores e práticas defendidas e cultivadas, os seus defensores 
estudavam e idolatravam o culto pelos grandes alcanços técnicos e obras da 
antiguidade, romanas e por extensão também gregas (Schmidt, 2008).
 No entanto, para podermos encontrar um primeiro pensamento sobre o 
assunto, precisamos de recuar até ao século treze ou catorze a.C. quando Moisés 
trouxe o seu povo longe do Egipto e formou a comunidade religiosa conhecida 
como Israel. Foi estabelecida a tradição de passagem de testemunhos onde 
as memórias de eventos e tradições seriam passadas de geração em geração. 
Tais ideais foram transcritos no Torá9, onde se podem ler o que seriam os primeiros 
pensamentos relativos a uma ideia de conservar o património. Passomos então 
a citar duas passagens que se referem ao assunto acima mencionado, sendo 
também as de maior relevância: 

 1-Criar um monumento, uma coluna, ou um templo para marcar a 
importância do local – e talvez a sua santidade – para as gerações futuras (Genesis 
28: 18, tradução livre10).

 2-Preservação de um objeto como testemunho de um evento ou ideia de 
modo a transmitir a memória a gerações vindouras (Êxodo 16:33-34; Deuteronómio 
10:2-5, tradução livre11).

 

8 Kakadu National Park, situado no norte da Austrália, é uma magnífica montanha habitada por nativos 
há milénios. Considerado património mundial pela UNESCO em 1981, como um excelente exemplo de 
relações entre homem e ambiente no qual mantiveram fielmente o significado tradicional de geração 
em geração;
9 O Torá (Torah) no seu sentido comum, veio a formar os cinco primeiros livros da Bíblia. Contém os 
relatos sobre a criação do mundo, da origem da humanidade, como também os mandamentos e leis 
que segundo o judaísmo tradicional, foram dadas a Moisés para que a entregasse e ensinasse ao povo 
de Israel;
10 Setting up a monumento, a column, or a temple to mark the importance of the place- and perhaps 
its sanctity – for future generations;
11 Preservation of an object as testimony to an event or idea in order to transmit the memory to coming 
generations.
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IMG.4 Gravuras em pedra de antigas civilizações. Constata-se a necessidade de preservar o que 
outros deixaram de testemunho da sua vida para o presente.

IMG.3 Paisagem do Parque Kakadu, a norte da Austrália
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 Em várias ocasiões a Bíblia se refere a reparação e manutenção, 
especialmente em relação ao templo fundado pelo Rei Salomão (c. 1015-977 a.C.) 
em Jerusalém (Jokilehto, 1995).
 Ocorrente a tal necessidade do testemunho, começa-se a ter em conta 
esta vontade de passar de geração em geração o conhecimento e o legado 
físico e material, o qual irá “amadurecer” em termos teóricos e consequentemente 
práticos, às vezes de modo inverso, resultando em corretas e não tão corretas 
soluções e em evoluções do pensamento sobre o conservar ou restaurar, tais 
termos e soluções abordadas de forma cronológica, na linha do tempo, nos ponto 
seguintes.

A revolução industrial e os seus efeitos

 A obra realizada pela “mão humana”, com o intuito de manter viva a 
memória e as características de uma época e civilização, foi posta em causa 
aquando o surgimento da revolução industrial em meados do século XVIII e XIX. 
Como disse Victor Hugo, L’industrie a remplacé l’art, resultando no aparecimento 
de novas técnicas, quer artísticas mais direcionadas às artes menores, quer 
construtivas, permitindo à arquitetura novas visões de como se poderia projetar o 
futuro. No entanto também foi com o contínuo apropriamento da industrialização 
sobre a sociedade que se viram perdidas obras, monumentos e até algumas partes 
de cidades destruídas para responder às necessidades da época emergente, como 
foi o exemplo de York, onde se decidiu deitar a muralha defensiva abaixo, para se 
poder romper com novas ruas e usar o material desta para pavimentação. Devido 
à luta pela sua preservação de antiquários como Carter12, a destruição da muralha 
foi interrompida e hoje ainda se mantém de pé. As outras perdas resultaram, em 
parte, do aumento da poluição, o que deteriorou muitos edifícios e objetos de arte 
os quais estavam em constante contacto com esta.
 Alguns autores, como por exemplo Ruskin, achava que a industrialização 
iria alienar o homem do prazer de construir, retirando assim o prazer e o amor 
inerentes ao processo criativo e consequentemente a satisfação do autor perante 
a obra concluída, mas também os sentimentos positivos que daí resultavam para 
a população que de certo modo “passava perto” de todo esse processo. Além do 
prazer e amor pela obra, estava também em causa a beleza desta, quer fosse bela, 
indo de acordo com a natureza e ajudando-a, quer fosse o oposto, uma antítese ao 
que a natureza acordava. Todo o trabalho da mão do artista, todo o seu percurso 
até obtenção de cada obra, qualquer que ela fosse, pensava-se que seria perdida 
quando a repetição de determinada peça fosse executada e retirasse portanto 
um certo prazer, também de utilização, ao homem. Mesmo crítico em relação à 

12 Devido aos protestos realizados, o projeto para demolição foi atrasado, no entanto a sociedade não 
reconhecia como uteis tais protestos à defesa do muro, que impedia o desenvolvimento da cidade. 
Só em meados do ano 1820, é que se começou a dar alguma importância ao assunto, através em 
grande parte do envolvimento dos jornais, que abriram de novo espaço ao debate. O “The Yorkshire 
Philosophical Society”, fundado em 1822, começou a importar-se com os assuntos de preservação de 
monumentos e gradualmente com ajuda da opinião pública a conservação do muro foi garantida. 
(Curr, 1976).
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produção em massa industrial, Morris considerava e defendia, que parte desse 
processo poderia ser realizado através do uso de máquina, deixando as partes 
mais significativas para trabalho manual, isto tendo em consideração a evolução 
da sociedade quer em mentalidade, quer em número, o que no imediato, requeria 
que fosse possível dar resposta a nível material a este crescimento.
 Além destas modificações, também emergiu uma nova sensibilidade e 
ideia quanto ao património e como o entendíamos enquanto objeto de valor. 
Colocou-se em causa as tradições e os valores antigos, mas como quando se 
anuncia algo novo e nesse momento se descobre o valor do que se perdeu, assim 
aconteceu surgindo uma nova consciência do valor histórico e a necessidade de 
se salvaguardar o que se consideravam testemunhos importantes do passado. Esta 
nova consciência seguirá em linha com o avanço da sociedade e sua consequente 
modernização, evoluindo a sua importância respetivamente, até ao ponto de se 
começar a praticar o culto dos monumentos, tal fora a importância dada ao que 
era antigo e inalcançável devido à impossibilidade de se voltar atrás.
 Passa-se a citar, da obra de Choay, o seguinte pensamento que se considera 
mos importante para o seguimento de pensamento:

A revolução industrial como processo em desenvolvimento planetário dava, virtualmente, 
uma dimensão universal ao conceito de monumento histórico, aplicável em escala 
mundial. Como processo irremediável, a industrialização do mundo contribuiu, por um 
lado, para generalizar e acelerar o estabelecimento de leis visando à proteção do 
monumento histórico, (Choay, 1992: 127) 

resultando assim e não só, em cartas de restauro definidoras de uma boa e correta 
prática e, por outro lado, citando novamente Choay, para fazer da restauração 
uma disciplina integral, que acompanha os progressos da história da arte (Choay, 
1992: 127), resultado que se manifestou devido às tentativas de aproximação 
teóricas de vários autores e críticos que estudavam e que, consequentemente 
desenvolveram o estudo pela conservação e restauro do património em vários 
países, principalmente europeus, como são os casos de Inglaterra e França, onde 
a revolução industrial se fez sentir inicialmente mais forte.
 Mais tarde, também Alemanha e Itália sentiram os efeitos desta evolução, 
este último onde o número avultado de obras e ruínas de características romanas o 
levaram a variados tipos de intervenções, alguns que nos próximos capítulos serão 
mencionados.

Tab. 1 - Linha temporal, enquadrando surgimento da revolução industrial e as suas três fases de 
evolução.
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Restauro Arqueológico

 O restauro arqueológico teve a sua maior exponencia nos séc.XVII e primeira 
metade do séc. XIX, nomeadamente em Itália onde a descoberta de ruínas da 
época romana foi extensa.
Entenda-se que de “Restauro Arqueológico”, resulta a consolidação e reintegração 
de monumentos e objetos, descobertos em total ou parcial ruína, através de 
escavações arqueológicas. Desenvolvidas rigorosas análises, posteriormente à 
descoberta, avalia-se a possibilidade de voltar a constituir o objeto ou monumento, 
ou se simplesmente se opera nele a nível de conservação estrita (Aguiar, 2005). 

Trata-se de um processo no âmbito do qual se empregam elementos originais, através 
da anastilosis, e se procede ao preenchimento das lacunas por meio de reproduções 
simplificadas e distinguíveis; sem atingir, portanto, uma excessiva similitude formal, o que 
poderia conduzir à falsificação histórica, mas também sem uma excessiva diferenciação, 
que poderia perturbar a leitura estética do monumento (Aguiar, 2005: 40).

 A anastilosis é uma técnica ainda hoje largamente utilizada e aceitada 
pelos críticos, e caracteriza-se por se reconstruir os elementos arqueológicos ou 
arquitetónicos encontrados em ruínas, através da arqueologia. Procede-se então 
á recolha dos vários elementos, encontrados em torno do local arqueológico, para 
que estes sejam colocados no seu local e posição original, através de estudos 
históricos rigorosos. Caso haja falhas ou lacunas no monumento, emprega-se o uso 
de materiais de recheio, sem que estes sejam demasiado semelhantes ao original, 
mas que no final possam oferecer ao monumento uma leitura coerente, do que era 
original e do que não era. A aplicação de técnicas de reconstituição de património 
são hoje em dia largamente contestadas, pela alienação da obra que lhe causam 
e por desviarem a originalidade integral desta.
 Um exemplo claro da aplicação desta técnica, é o Teatro Romano de 
Mérida. Este não sobrevivera à passagem do tempo e quando se olhou para o local 
dele, somente as sete bancadas estavam de pé (img.5), estando partes restantes do 
teatro espalhas pelo terreno e outras enterradas, como revelaram posteriormente 
as escavações (Aguiar,2005; Blond,2008).
 

La reconstrucción de teatro romano de Mérida, justificada por los numerosos restos 
arqueológicos encontrados in situ, levantando y recompuesto parcialmente el frons 
scaenae13, rehaciendo de nuevo el proscenio, la orchestra y casi toda la cavea con un 
graderío nuevo de losas de piedra, no ha tenido prácticamente detractores…Incluso 
se han hecho referencias a la Carta de Venecia para justificar el incompleto escenario, 
utilizándose materiales nuevos como resinas sintéticas, o arquitrabes de hormigón 
chapados de piedra sobre las columnas, mientras que los elementos decorativos 
fragmentarios se compaginaron con otros de nueva talla con material reconocible o 
piedra artificial (Blond, 2008: 163, 164).

 Considerado como um dos projetos de restauro mais conhecidos e 
relevantes, através do processo de anastilosis, o teatro romano de Mérida consegue 

13 Frons Scaenae, era como a parede que separava o palco dos bastidores, servindo como cenário 
de fundo para as representações e também como local de vestiário para os atores e de apoio à 
reprodução do evento (Encyclopædia Britannica, 2014).
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IMG.6 Teatro romano de Mérida depois da intervenção, à vista o resultado do processo de anas-
tilosis. Hoje o teatro serve de local a pequenas atuações, estanto o front scanae a servir como 
pano de fundo cénico.

IMG.5 Teatro romano de Mérida em ruínas, foto de J. Laurent (entre 1860-1886)
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hoje apresentar uma forma parecida à dos seus dias de glória do passado (img.6), 
acima de tudo, consegue ainda ter em conta o uso para o qual fora pensado, 
sendo atualmente local de peças de teatro e atividades culturais. (Blond, 2008).
 Outros trabalhos muito conhecidos e largamente estudados, desenvolvidos 
de acordo com a teoria em questão, incidem nos monumentos do antigo Fórum de 
Roma. Entre as várias intervenções, ficou famoso o restauro do Arco de Tito de Stern 
(1817- 1819) e Valadier (1819, 1821). Através das escavações arqueológicas feitas 
no local, foram descobertas várias peças restantes, as quais foram incluídas no arco 
em suas posições originais, isto através de vários estudos históricos. Nas zonas onde 
eram impossíveis encontrar o material em falta, as lacunas, foram refeitas com um 
material semelhante com o original, o travertino14.

Los historiadores del arte y la crítica moderna han convertido esta intervención, junto 
con las contemporáneas del Coliseo, en un ejemplo de respeto a las preexistencias, 
reintegrando una estructura dañada de forma diferenciada para aproximarse al formato 
arquitectónico original sin mimetismos ni falsificaciones historicistas (Blond, 2008: 143)15.

 Com estas intervenções usando a teoria do restauro arqueológico, pode-
se hoje observar o arco de Tito num seu todo, de longe consegue-se apreender 
todo o volume do arco restaurado, restituindo a forma do seu arquétipo e ao perto 
consegue-se observar em pormenor as zonas onde foram introduzidas os novos 
materiais, conseguindo assim diferenciar o que é integrado do que não o é (Aguiar, 
2005).
 Outra obra muito importante, onde os conceitos de restauro associados ao 
restauro arqueológico foram utilizados, foram as obras executadas no Coliseu de 
Roma. Construído durante o período da Roma Antiga, entre 70 e 90 d.C., sofreu 
ao longo da história vários danos de depredação e vandalismo. Em 1806, esteve 
próximo do colapso quando se deu o terramoto e a partir daqui, através de ação 
papal, desenvolveram-se trabalhos de restauro e conservação, para que se 
conseguisse preservar tal monumento definidor de uma época e império.

Restauro estilístico

 Em França, país onde o restauro estilístico se pronunciou com mais força, 
no início do segundo quartel do século XIX, restaurar um edifício significava em 
grande parte proceder à sua total ou parcial reconstrução, tendo como referência 
para tal, estudos históricos rigorosos das construções do mesmo estilo e época, 
como também do arquétipo de edifícios vizinhos da mesma região (Aguiar, 2005; 
Jokilehto, 1999).
 Para compreender o surgimento de tal prática, é preciso mencionar que 
14 O arco de Tito, originalmente feito em mármore pentélico, a restauração do século XIX é em mármore 
travertino. A inscrição original sobreviveu e diz: SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS DIVO TITO DIVI 
VESPASIANI F[ILIO] VESPASIANO AVGVSTO. Tradução: Senado Povo de Roma ao divino Tito Vespasiano 
Augusto filho de Vespasiano;
15 Ver também obra publicada por Valadier para informação detalhada sobre a obra de restauração 
em questão, em Narrazione artística dell´operato finora nel ristauro dell´Arco di Tito, editado em Roma 
no ano de 1822.
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neste período, a França estava a sofrer os efeitos da revolução industrial. Por 
parte do governo, fora disponibilizado verbas para a restauração de monumentos 
históricos no entanto, a precária ou inexistência de organização quanto as politicas 
e normas de proteção, muitas vezes esta restauração resultava em destruição  
além do que não existia uma clara mentalidade para a preservação (Jokilehto, 
1999).
 Uma das pessoas que mais lutou, para que a população muda-se o seu 
“coração” fora Victor Hugo (1802-85), o qual passo a citar:

Eles [os monumentos] também nos fazem entender que as maiores produções de 
arquitetura não são tanto o trabalho de indivíduos, como também da sociedade – em 
prole bastante dos esforços nacionais mais do que das conceções de mentes particulares 
– um depósito deixado por um povo inteiro – a acumulação de eras... Grandes edifícios, 
tal como grandes montanhas, são obras das eras. Muitas vezes a arte sofre uma 
transformação, enquanto eles estão ainda pendentes – pendent opera interruptia – eles 
seguem novamente em silêncio, em conformidade com a alteração da arte (HUGO, 
1953 citado por Jokilehto, 1999: 128, tradução livre16).

 Em grande parte revoltado com a situação atual que o país atravessava 
quanto ao entendimento pelo património, Hugo considerava que Paris, já tinha 
perdido o que de melhor tinha em prol de bairros novos e “feios”. Assim, em 1825, 
escreveu um apelo, Guerre aux Démolisseurs, (“Guerra contra os Demolidores”), 
onde criticou tudo o que era feito pelos franceses quanto á sua negligência para 
com o seu património. Dizia Hugo, quanto a estas situações, que “a cidade viu a 
sua coroa roubada e ainda pagaram ao ladrão” e assim continuava a sua luta, no 
qual passo a citar para por término a esta pequena introdução:

O momento chegou, quando já não é permitido manter o silêncio! Um apelo universal 
agora é necessário para que a Nova França venha em auxílio da velha. Todos os tipos de 
profanação, decadência e ruína ameaçam o pouco deixado para nós, esses admiráveis 
monumentos da idade média, que lembram reis passados e tradições do povo. Enquanto 
eu não sei quantos edifícios híbridos, Gregos ou Romano, estão sendo construídos com 
grandes despesas, outros edifícios originais estão a ser deixados cair em ruína, só porque 
são franceses” (HUGO, 1985 citado por Jokilehto, 1999: 128, tradução livre17).

 Tais abordagens como a de Hugo por exemplo, por parte de amantes do 
património, fora importante neste período, para que em Outubro de 1830 e em 
diante, os esforços para uma melhor consideração e preservação do património 
fosse tida em conta, culminando na criação do posto de Inspecteur général des 
monuments historiques de la France, por parte de Guizot18, ministro do interior na 

16 They also make us understand that the greatest productions of architecture are not so much the work 
of individuals as of society – the offspring rather of national efforts than of the conceptions of particular 
minds – a deposit left by a whole people – the accumulation of ages … Great edifices, like great 
mountains, are the work of ages. Often the art undergoes a transformation while they are yet pending – 
pendent opera interruptia – they go on again quietly, in accordance with the change in the art;
17 The moment has arrived when it is no longer allowed to keep silent! A universal appeal is now required 
so that new France comes to the aid of the old. All kinds of profanation, decay and ruin are threatening 
the little left to us of those admirable monuments from the Middle Ages which recall past kings and 
traditions of the people. Whilst I don’t know how many hybrid buildings, neither Greek nor Roman, are 
being built at great expense, other original buildings are being left to fall into ruin just because they are 
French;
18 François- Pierre Guillaume Guizot (1787 – 1874).
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altura, o qual intencionava, passando a cita:

introduzir a velha França na memória e inteligência das novas gerações, para restaurar 
entre nós, um sentimento de justiça e simpatia para com a antiga sociedade francesa, a 
qual tinha vivido com muito esforço e glória durante quinze séculos de modo a construir 
tal herança que tínhamos recebido” (Léon, 1951 citado por Jokilehto,1999: 129, tradução 
livre19).

 Apontou como primeiro inspetor Ludovic Vitet, ao qual se sucedeu 
posteriormente Prosper Mérimée. O papel do inspetor geral era em grande parte 
bilateral, por um lado tinha a responsabilidade de apontar e fazer uma lista de 
todos os edifícios e monumentos, classificando-os posteriormente quanto á sua 
importância ou não, para ter em consideração o seu restauro e proteção. Por outro 
lado, tinha a complicada tarefa de acompanhar e guiar o trabalho de restauro e 
proteção, de modo a que este se procede-se do melhor método. Esta tarefa nem 
sempre era fácil, em grande parte porque a autoridade de que dispunha o inspetor 
era bem limitada, acontecendo muitas vezes que a salvaguarda e o restauro 
de certos edifícios, fosse da vontade ou não, da população e das autoridades 
locais, estando incumbido o inspetor de somente aconselhar e tentar convencer 
(Jokilehto, 1999).
 A consideração que devia ter [pelos monumentos] era na sua base sustenta 
por estudos históricos rigorosos, onde se tentava alcançar um estilo unitário, onde 
as peças originárias, posteriormente introduzidas de outra época, eram suscetíveis 
de se removerem, por alterarem a unidade. Assim, dentro desta conceção, a cópia 
fiel do edifício, de como ele tivera sido, adquiria um valor igual ou tão próximo ao 
do original. A existência também de peças únicas que definiam tal estilo e que 
serviam de guia para o restauro de outras, levavam a que fossem estas protegidas 
e tidas em especial consideração, como fez Vitet para a Catedral de Reims, que 
teve um relatório próprio e separado para a sua conservação e restauro. Nele, 
recomendou a reparação e conservação do pináculo da catedral, por considerar 
que este era único no seu estilo e tipo (img. 7), sendo então essencial o preservar em 
bom estado (Jokilehto, 1999).
 O conhecimento da história do edifício, da lógica estilística de determinada 
época e a procura de um estilo unitário, justificam a designação dada a esta 
tendência, do qual podemos referir as palavras de Mérimée quanto às características 
desta tendência:

todas as inovações devem ser evitadas, e as formas dos modelos conservados devem 
ser fielmente copiadas. Onde não houver nenhum vestígio do original, o artista deverá 
redobrar os seus esforços na pesquisa e estudo, consultando monumentos do mesmo 
período, estilo e país, reproduzindo assim estes sob as mesmas circunstâncias e proporções 
(Mérimée, 1843 citado por Jokilehto, 1999: 138, tradução livre20).

19 J’avais à coeur de faire rentrer la vieille France dans la mémoire, de ramener parmi nous un sentiment 
de justice et de sympathie envers nos anciens souvenirs, envers cette ancienne société française qui a 
vécu laborieusement et glorieusemnet pendant quinze siècles pour amasser affaiblissement chez une 
nation que l’oubli et le dédain se son passé;
20 Les instructions qu’elle donne aux architectes chargés par vous de restaurations importantes leur 
recommandent expressément de s’abstenir de toute innovation et d’imiter avec une fidelité scrupuleuse 
les formes dont les modèles se sont conservés. Là où il ne reste aucun souvenir du passé, l’artiste doit 
recoubler de recherches et d’études, consulter les monuments du même temps, du même style, du 
même pays, et en reproduire les types dans les mêmes circonstances et les mêmes proportions.
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IMG.7 Ludovic Vitet recomendou a conservação e o reparo da torre da catedral de Senlis, devido 
a este considera-la como sendo unica do seu estilo, em parte com a inteção futura de documenta-
la para servir posteriormente como elemento exemplar de novas reconstruções
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IMG.9 Desenho de Viollet-le-Duc do lado Oeste da cidade de Carcassonne

IMG.8 Vista da cidade fortificada de Carcassonne, onde Le Duc fortemente intervira
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 Com esta ideia clara de como se deveria proceder o restauro, ficava retida 
a possibilidade do arquiteto responsável inovar, ou de colocar o seu génio artístico 
mais utópico em prática. Veja-se para esta parte, o que refere Jean-Baptiste Lassus 
(1807-57), sobre o papel do arquiteto.

Quando um arquiteto é responsável pelo restauro de um monumento, ele tem de 
adquirir conhecimento [cientifico]. Consequentemente, o artista deve-se pôr de lado, 
esquecer os seus gostos, preferências e instintos, e deve ter como seu e único objetivo o 
conservar, consolidar e adicionar o menos possível, e mesmo só quando é uma questão 
urgente. Com quase respeito religioso ele deve, inquirir sobre a forma, os materiais e 
até os métodos de trabalho ancestrais, até porque a exatidão e verdade histórica, 
são tão ou mais importantes para o edifício, como os seus materiais e forma. Durante 
uma restauração é essencial que o artista tenha sempre em mente que, o seu trabalho 
necessita de ser esquecido e que todos os seus esforços devem assegurar que, nenhum 
traço da sua passagem possa ser encontrado no monumento (Lassus, 1845 citado por 
Jokilehto, 1999: 139, tradução livre21).

 De entre todos os defensores e entusiastas desta teoria, o que mais sobressaiu 
foi Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-79), não só pelas posições que tomou 
quanto a definição da teoria, as quais ajudaram também a estabelecer o que 
se entendia por restauro estilístico, na qual podemos apresentar a sua célebre 
definição de restauro:

 Restaurar um edifício é restituí-lo a um estado completo que pode nunca 
ter existido num dado momento (Viollet-le-Duc, 1854-1868 citado por Choay, 2000: 
15622),

mas também pela sua extensa lista de trabalhos executados, entre eles os mais 
conhecidos, que podemos destacar como a catedral de Paris, Reims, a La Madeleine 
em Vézelay, Saint-Denis e também a cidade fortificada de Carcassonne23 (img. 8).
 A sua maior influência, foi sentida diretamente em França, em parte pelo fato 
de também ter sido inspetor chefe dos monumentos franceses, no entanto, a sua 
ação também se fez sentir um pouco por toda a Europa, tornando-o praticamente 
um símbolo do movimento em questão (Aguiar, 2002; Jokilehto, 1999).

21 Lorsqu’un architecte se trouve chargé de la restauration d’un monument, c’est de la science qu’il 
doit faire. Dans ce cas, ainsi que nous l’avons déjà dit ailleurs, l’artiste doit s’effacer complètement: 
oubliant ses goûts, ses préférences, ses instincts, il doit avoir pour but unique et constant, de conserver, 
de consolider et d’ajouter le moins possible et seulement lorsqu’il y a urgence. C’est avec un respect 
religieux qu’il doit s’enquérir de la forme, de la matière, et même des moyens anciennement employés 
pour l’execution; car l’exactitude, la vérité historique, sont tout aussi importantes pour la construction 
que pour la matière et la forme. Dans une restauration il faut absolument que l’artiste soit constamment 
préoccupé de la nécessité de faire oublier son oeuvre, et tous ses efforts doivent tendre à ce qu’il soit 
impossible de retrouver la trace de son passage dans le monument;
22 Restaurer un édifice, ce nést pas l’entretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état 
complet qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné;
23 A cidade de Carcassone, fora um dos trabalhos mais extensos de Viollet-le-Duc, estendendo-se até 
à sua morte e posteriormente levada a cargo, por Paul Boeswillwald (1844-1931). Inicialmente perdida 
a configuração de cidade militar, tendo perdido a sua fortificação e alguns edifícios devido à ação 
humana e do tempo, Viollet procedeu à sua reconstrução através de extensos estudos arqueológicos, 
alguns deles meramente especulativos. Apesar das variadíssimas críticas, Carcassone fora restaurada 
segundo os desenhos (img. 9) e pensamentos de Viollet-le-Duc e hoje é ainda possível visitar e viver esta 
cidade (Blond, 2008; Jokilehto, 1999).
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Restauro romântico ou conservação?

 

 A oposição contra as teorias restauristas de Viollet-le-Duc e seus seguidores, 
surgiram quase que imediatamente a estas. Orientadas segundo grande criticismo, 
em relação às práticas da “moda”, a cultura do restauro estilístico. Tais críticas, 
na sua maioria, surgiram e tiveram mais relevância em Inglaterra, onde podemos 
destacar um protagonista, John Ruskin (1819-1900), apoiante de um movimento 
anti restaurador, criticava o papel dos arquitetos restauradores, alegando que 
estes destruíam a autenticidade histórica do edifício e que evocavam também a 
perda do valor sentimental e poético deixado pelos artistas, autores de tais obras. 
(Aguiar, 2005; Jokilehto, 1999)
 Apoiava-se então, na luta pela preservação do edifício, tal como ele nos 
tinha chegado ao longo do tempo, protegendo-o e conservando-o através de 
cuidadas intervenções de manutenção. Desta maneira, resultou que na língua 
inglesa, a palavra restaurar ou restauração, vinha conotada com sentido negativo 
perante os profissionais e amantes desta prática, levando a que com o tempo, se 
considera-se a palavra conservação como a correta a se utilizar. (Aguiar, 2005; 
Jokilehto, 1999)
 Ruskin iniciou a conceção da ideologia da conservação, divulgada em 
grande parte através de dois textos essenciais, um deles o “The Stones of Venice” e 
o livro “The seven lamps of architecture”, principalmente no capítulo “The lamp of 
Memory”. Considerava que se devia defender intrinsecamente a importância pela 
salvaguarda da herança arquitetónica e achava que o restauro, defendido por 
Violle-le-Duc, falso quanto ao que este defendia, pelo que achamos pertinente a 
transcrição integral desta passagem do “The Lamp of Memory”:

Não nos deixe então falar de restauro. É uma mentira, do início ao fim. Podemos fazer 
um modelo de um edifício, tal como podemos fazer o modelo de um cadáver, e o nosso 
modelo poderá ter a casca das muralhas antigas como o cadáver o seu esqueleto, com 
qual vantagem eu não vejo nem quero saber; mas o edifício velho é destruído, e sem 
nenhuma piedade e com maior totalidade do que quando afunda num monte de pó, 
ou derretido em massa de argila” (Ruskin, 1849: 162, tradução livre24).

 A sua crítica estende-se, ao mesmo tempo definindo e defendendo os seus 
conceitos de como abordar o tema. O verdadeiro significado da palavra restaurar 
é entendido [pelo público e aqueles que defendem os monumentos]. Significa a 
maior e total destruição que um edifício pode sofrer (Ruskin, 1849: 161, tradução 
livre25).

24 Do not let us talk then of restoration. The thing is a Lie from beginning to end. You may make a model 
of a building as you may of a corpse, and your model may have the shell of the old walls within it as 
your cast might have the skeleton, with what advantage I neither see nor care; but the old building is 
destroyed, and that more totally and mercilessly than if it had sunk into a heap of dust, or melted into a 
mass of clay;
25 …the true meaning of the word restoration understood. It means the most total destruction which a 
building can suffer.
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 As ideias de Ruskin, acompanhado e depois (e muito bem) secundado 
por Morris, deixavam de assentar numa lógica nacionalista, e baseavam-se mais 
numa lógica de preservar o que outrora tinha sido importante para uma geração 
e que servia como guia e inspiração para as gerações atuais e futuras. O legado 
deixado, não era “nosso” para o podermos alterar, nem mesmo que o dotássemos 
novamente, do qual teria sido o seu aspeto antes de chegar à nossa época, 
isto porque, os valores inerentes à criação e um quase “amor” pelo trabalho dos 
artistas originais não se encontravam mais presentes e sem possibilidade de serem 
recriados.

Nós não temos qualquer direito de lhes tocar. Eles não são nossos. Eles pertencem em 
parte aqueles que os construíram, e por outra parte a todas as gerações da humanidade 
que estão para nos seguir. Os mortos ainda têm o seu direito neles [os monumentos] (…) 
nós não temos o direito de os obliterar. O que nós construímos, nós temos a liberdade 
para destruir, mas o que outros homens deram a sua força, riqueza e vida para alcançar, 
o direito sobre elas não passa com a morte (Ruskin, 1849: 163, tradução livre26).

 
 Ao olhar por alto a teoria de Ruskin e também defendida por Morris, restaurar 
um edifício é atentar contra a sua autenticidade, é retirar-lhe a sua mais-valia 
do orgulho e sentimentos traduzidos pelo seu artista original, deste modo ao que 
parece, o destino destes monumentos e todos os quais se apoiarem na sua teoria, 
é a contínua degradação e a consequente ruína. Para contrapor esta situação, 
Ruskin admitia a intervenção no monumento, desde que esta fosse imprescindível, 
como por exemplo a possibilidade de queda devido a problemas de estabilidade. 
Note-se então as palavras transcritas por Choay sobre Ruskin, quando refere:

Da mesma forma, no artigo sobre o Crystal Palace, proíbe tocar o monumento autêntico 
“salvo na medida em que seja preciso consolidá-lo ou protegê-lo (...). Essas operações 
necessárias se limitam a substituir as pedras gastas por novas, no caso em que estas 
sejam absolutamente indispensáveis à estabilidade do edifício; a escorar com madeira 
ou metal as partes suscetíveis de desabamento; a fixar ou cimentar em seu lugar as 
esculturas prestes a se desprender; de modo geral, a arrancar as ervas daninhas que 
nascem nos interstícios das pedras e a desobstruir os condutos pluviais. Mas nenhuma 
escultura moderna e nenhuma cópia devem, jamais, sejam quais forem as circunstâncias, 
ser associadas às obras antigas (Ruskin, 1849 citado por Choay, 2000: 156).

 A maior contribuição de Ruskin, fora a sustentação teórica e ideológica, 
pela salvaguarda da herança patrimonial, através da sua conservação estrita. 
Uma frase pela qual se pode definir em parte esta abordagem de Ruskin pela 
conservação, é a seguinte: Tomem adequado cuidado dos vossos monumentos, e 
não terão de os restaurar (Ruskin, 1849: 162, tradução livre27). Com este pensamento, 
26 We have no right whatever to touch them. They are not ours. They belong partly to those who built 
them, and partly to all the generations of mankind who are to follow us. The dead have still their right 
in them: that which they labored for, the praise of achievement or the expression of religious feeling, or 
whatsoever else it might be which in those buildings they intended to be permanent, we have no right 
to obliterate. What we have ourselves built, we are at liberty to throw down ; hut what other men gave 
their strength and wealth and life to accomplish, their right over does not pass away with their death. 
Respeitam-se os itálicos originais;
27 Take proper care of your monuments, and you will not need to restore them. A few sheets of lead put 
in time upon the roof a few dead leaves and sticks swept in time out of a water-course, will save both roof 
and walls from ruin. Watch an old building with an anxious care; guard it as best you may, and at any 
cost, from every influence of dilapidation. Count its stones as you would jewels of a crown; set watches 
about it 88 if at the gates of a besieged city; hind it together with iron where it loosens; stay it with timber 
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Ruskin marcou a história do pensamento quanto ao entendimento sobre restaurar, 
ou conservar, assim suscitando a acesa polémica sobre a dialética Restauro versus 
Conservação, a qual ainda hoje é motivo de estudos e debates.

Do restauro filológico ao restauro histórico

 Durante mais de cinquenta anos, assistiu-se à predominância das teorias de 
Viollet-le-Duc e Ruskin, mais do primeiro, por toda a Europa. A falta de uma nova 
e melhor teoria que explica-se e aborda-se todos os obstáculos encontrados pelas 
teorias anteriores, levavam a que se socorressem das teses francesas do restauro 
estilístico. No entanto, a partir de 1880, começam a surgir em Itália novas teorias, 
as quais iniciavam a vontade e o desejo de se melhorar a prática do restauro e 
conservação, surgindo assim o restauro filológico, estudado e defendido por 
Camilo Boito (1836-1914) e o restauro histórico, defendido por Luca Beltrami (1854-
1933), discípulo de Boito.

 O restauro filológico

 A palavra filológico, deriva da palavra filologia, que significa essencialmente 
neste caso falando de monumentos, o estudo e documentação de textos e a 
inscrição destes como um documento, transmissor de testemunho e sabedoria, 
tendo esta definição dado o nome a esta teoria defendida por Boito.
 A sustentação desta teoria enquadrava-se entre as ideias de Viollet, quanto 
à necessidade de conseguir a adequada reutilização dos monumentos, como 
modo de salvaguarda e as ideias conservacionistas de Ruskin, tentando assim 
conciliar as duas teorias opostas em uma que preserva-se os valores históricos, 
espirituais e estéticos do monumento. Os conceitos base para a definição da teoria 
de Boito foram em parte fixados no III Congresso de 1883, em Roma, os quais foram 
considerados, em síntese, como uma primeira carta italiana da conservação e que 
mais tarde os seus conteúdos se reverteram na redação da primeira legislação 
italiana de conservação. (Aguiar, 2005; Boito, 1893; Jokilehto, 1999)
 Dos conteúdos apresentados podem retirar-se as seguintes linha gerais, as 
quais [também] podem definir o método e práxis de Boito:
 

-Considerando que os monumentos arquitetónicos do passado, não sirvam só 
ao estudo da arquitetura, mas também sirvam para ilustrar e esclarecer partes 
da história de várias épocas, tempos e povos; a sua modificação mesmo que 
ligeira, mesmo sendo trabalho original, pode induzir em erro e levar gradualmente 
a deduções erradas (Boito, 1893 citado por Jokilehto, 1999: 201, tradução livre28)

where it declines; do not care about the unsightliness of the aid; better a crutch than a lost limb; and 
do this tenderly, and reverently, and continually, and many a generation will still he born and pass away 
beneath its shadow. Its evil day must come at last; but let it come declaredly and openly, and let no 
dishonoring and false substitute deprive it of the funeral offices of memory;
28 Considerando che i monumenti architettonici del passato, non solo valgono allo studio dell’architettura, 
ma servono quali documenti essenzialissimi, a chiarire e ad illustrare in tutte le sue parti la storia dei vari 
tempi e dei vari popoli, e perciò vanno rispettati con iscrupolo religioso, appunto come documenti, in 
cui una modificazione anche lieve, la quale possa sembrare opera originaria, trae in inganno e conduce 
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-Os monumentos arquitetónicos, quando demonstram incontrastavelmente a 
necessidade de se lhes colocar a mão, devem antes, ser primeiro consolidados que 
reparados, antes reparados que restaurados evitando assim os acrescentos e inovações.
(Jokilehto, 1999: 464, ponto 1)

 Boito também não caí-a num radicalismo conservacionista, considerava 
então que os acrescentos e renovações, fossem executados em casos extremos, 
como demostra na sua proposta das Risoluzione:
 

Provando-se que as adições ou renovações são absolutamente essenciais para a solidez 
estrutural, ou para outras sérias e inexplicáveis razões, só assim devem ser introduzidas 
tais partes, que nunca fizeram parte do original ou que o seu conhecimento não seja 
certo. Tais acrescentos ou renovações devem ser executados de modo a não perturbar 
o original ou iludir quanto à sua aparência (Jokilehto, 1999: 464, ponto 2).

 Considerava então que se poderia intervir no monumento, quando tal se 
demonstrasse extremamente necessário, no entanto, tal intervenção teria de ser 
acompanhada por um conhecimento apurado de como e o quê se iria intervir 
e tal intervenção, bem como futuras outras, deveriam ser datadas, tanto em 
documentos escritos relatando os procedimentos e técnicas usados, bem como 
datados visualmente, distinguindo o venho do novo, os pontos três e quatro da 
Risoluzione, explicam tal procedimento. Ainda no ponto quatro, Boito refere-se 
quanto à aparência pitoresca dos monumentos, quando estes apresentam tal 
situação, mesmo quando presente a pátina ou degradação do tempo e a própria 
ruína, o trabalho de intervenção deve ser estritamente limitado ao essencial, de 
modo a preservar esses valores intangíveis. (Aguiar, 2005; Boito, 1893; Jokilehto, 
1999)
 Quanto a alguns métodos de como avaliar e documentar o monumento, 
Boito também faz referência nas Risoluzione. No ponto seis desta, ele refere-se ao 
uso da fotografia como instrumento de documentação e de que modo se deveria 
usar.

Devem-se tirar fotografias ao monumento, antes de qualquer intervenção, por mais ligeira 
que seja, depois gradualmente durante as etapas principais do trabalho e finalmente no 
fim do trabalho. Tais fotografias devem ser guardadas e datadas (…) Tais documentos 
devem estar na posse das autoridades competentes e gabinetes encarregues do(s) 
monumento(s) (Jokilehto, 1999: 464, ponto 6).

 
 Ficavam assim lançadas as bases de uma nova teoria, esta suficientemente 
sólida apoiada em escritos e posteriormente em leis. As suas ideias influenciaram 
também a redação da Carta de Atenas para o restauro, devido a estas e outras 
já mencionadas circunstâncias, considera-se Boito, como umas das figuras 
principais pelo iniciar de um movimento moderno de ideias e teorias do restauro e 
conservação.
 É de destacar, ainda dentro da filosofia do restauro filológico, o português 
Alfredo de Andrade (1839-1915), artista e arquiteto português, que se destacou na 
vida cultural italiana, estando a cargo da conservação de monumentos 

via via a deduzioni sbagliate...
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em Piedmont e Liguria, bem como tomou participação em outros projetos de 
restauração como a Catedral de Milão, o Castelo de Sant’ Angelo e o monumento 
Vittorio Emanuele em Roma, por exemplo. Importante para diversos estudiosos, por 
ter sido um dos pioneiros na aplicação prática das teorias de Boito. (Jokilehto, 1999)

 O restauro histórico

 A principal figura do restauro histórico é sem dúvida Luca Beltrami, que 
curiosamente tinha sido aluno de Boito. Tal como Andrade e Boito, partilhava 
influências da prática francesa de restauro, no entanto não aceitava a reconstrução 
baseada em hipóteses segundo um estilo tipo, de determinado monumento. Esta 
posição era normal, já que Beltrami reconhecia como importantíssimo o uso da 
documentação como base do procedimento de restauro, em grande parte é 
daqui que se deve o nome da teoria.
 Tendo por base, esta ideia de usar a documentação histórica existente 
no processo de restauro, Beltrami deu com isto, origem à famosa prática do 
com’era, dov’era (como era, onde estava), que na sua essência era como uma 
reconstrução arquitetónica dos monumentos. Para Beltrami o importante no seu 
restauro era preservar e manter o legado artístico e os seus valores figurativos. 
Quanto aos acrescentos e adições, estas deviam se basear em provas objetivas, 
físicas e documentais para se poderem considerar como parte do monumento 
e consequentemente serem atendidas como valores figurativos e artísticos do 
monumento. (Aguiar, 2005; Jokilehto, 1999)
 Com esta teoria, Beltrami entrava num campo no qual se poderia considerar 
que o processo de restauro e conservação caí-a num método e resultado de 
projeto-cópia, em parte contestado pelos estudiosos que se seguiriam a Beltrami, 
como Brandi por exemplo. Um dos projetos do qual Beltrami tomou parte e do qual 
ficou muito conhecido, foi o projeto, que o próprio reconstruiu, ou antes copiou, do 
célebre Campanile da Praça de São Marcos, em Veneza. (Aguiar, 2005)
 Depois do colapso da torre em 1902 (img.10), iniciaram-se vários debates sobre 
o que melhor se poderia fazer quanto à situação, de um lado achava-se necessário 
reconstruir e do outro estavam os que eram contra. Tal acontecimento despertou 
o debate anteriormente referido e tal era a importância do acontecimento, que 
o debate atingiu proporções mundiais, alargando o debate à esfera mundial. 
Chegada à conclusão de que o Campanile era importantíssimo para o landscape 
de Veneza, bem como para os venezianos, devido à sua história e presença na 
praça, conclui-se que era necessário então reconstrui-lo à sua imagem original, 
usando os desenhos e fotografias existentes do antigo (img.12).
 Colocou-se então a premissa do com’era, dov’era na reconstrução 
do Campanile. Para tal operação ocorrer nas suas melhores condições, foram 
recolhidas e catalogadas todas as peças e destroços do antigo e reconstruído o 
novo, como cópia do original. Na sua reconstrução, foi decidido que se utilizaria 
soluções de reforço estrutural, executando as partes estruturais interiores em betão, 
de modo a diminuir o peso da estrutura, a qual tinha sido a causa principal do seu 
desmoronamento. (Aguiar, 2005; Jokilehto, 1999)
 Com esta reconstrução, devolveu-se a Veneza um dos seus marcos 
importantes, uma cópia sim (img.11), mas conseguiu-se assim repor o valor simbólico, 
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IMG.11 Fotografia do Campanile atual, depois de reconstruido, 
apartir de desenhos e fotografias do antigo

IMG.10 Fotografia depois do colpaso do antigo Campanile, na praça de São Marcos
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estilístico, urbanístico e também funcional, no uso como referencial à navegação. 
Hoje em dia, considera-se difícil ter-se pensado e executado outra solução, o novo 
Campanile encaixa na praça tão bem ou melhor do que o antigo e os venezianos 
apreciam tal monumento de pé.

IMG.12 Vista, corte vertical e plantas do Campanile da praça de São Marcos, em Veneza
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As conceções de Alois Riegl

 

 Nas teorias e práticas já mencionadas atrás, vimos que foram bastante 
importantes para a história das ideias de conservação e restauro e consequente 
tentativa de definição e de atribuição de valores aos monumentos. Com Alois Riegl 
(1858-1905), historiador de arte e professor, nomeado presidente da Comissão de 
Monumentos Históricos da Áustria, fora o primeiro a escalpelizar o tema, de uma 
correta e concisa atribuição de valores aos monumentos, distinguindo diferentes 
valores para cada tipo de monumento.
 Os resultados obtidos, foram em parte um resultado da tentativa de 
organizar os serviços de conservação austríacos, escrevendo então um estudo 
onde definiria os aspetos teóricos do seu trabalho. O Der moderne Denkmalkultus, 
sein Wesen, seine Entstehung29, depois de vários estudos sobre a evolução dos 
princípios do restauro, veio colmatar (a nível literário) a intenção de Riegl, em definir 
valores e conceitos relacionados para com a conservação moderna. (Aguiar, 2005; 
Jokilehto, 1999)
 Com uma análise sobre a obra anteriormente referida, podemos retirar, 
algumas definições pertinentes para explicar as ideias de Riegl, notando-se assim 
no primeiro capítulo, onde exprime a sua ideia e definição de monumento:

...no senso mais antigo e verdadeiramente original do termo, (…) monumento é uma obra 
criada pela mão do homem com o intuito preciso de conservar para sempre presente e 
viva na consciência das gerações futuras a lembrança de uma ação ou destino (Riegl, 
1903: 23). 

 A sua análise, dos valores associados ao monumento, resultou que define-se 
este entre dois valores, o primeiro referente à memória e ao passado e o segundo 
referente à contemporaneidade do monumento, os valores da atualidade 
referentes ao mesmo, resultando assim, na distinção entre valores de rememoração 
(passado) e valores de contemporaneidade, respetivamente. (Choay, 200; Riegl, 
1903)
 Na seguinte tabela síntese (Tabela 2), constam as categorias propostas por 
Riegl, apresentada na obra de Choay30:
   Valores de rememoração (ligados ao passado):
  -para a memória (monumento);
  -para a história e a história da arte (monumento histórico);
  -de ancianidade (monumento histórico).

 Valores de contemporaneidade:
  -artístico;
   •relativo (monumento histórico);
   •de novidade (monumento e monumento histórico);

  -de uso (monumento e monumento histórico).

29 O Culto moderno dos monumentos, o seu carater e a sua origem;
30 Cf. Choay, ob. cit. (2000), p.168, nota 108.

Tab. 2 - Categoria de Valores, segundo Riegl.



Conservação e Valorização de património religioso

044

Com esta esquematização de valores, era possível assim avaliar-se distintamente 
cada monumento e compreender o que melhor se poderia realizar quanto 
às intervenções a empreender. Os valores apresentados por Riegl, os quais não 
iremos entrar em detalhe31, entrariam em conflito uns com os outros dependendo 
da importância relativa que se dava ao monumento e derivado do que este 
principalmente representava, para a população, para a história ou para o uso deste 
como edifício contemporâneo útil. Estava assim permito, uma cuidadosa avaliação 
quanto aos pesos relativos dos valores presentes em cada monumento, facilitando 
e provendo a intervenção nestes, de uma adequada e cuidada estratégia que 
focasse a melhor solução para cada caso. (Choay, 2000; Riegl, 1903)
 Devido à época que se atravessava, a da evolução e propagação 
constante por toda a Europa da industrialização, pela primeira vez se introduz a 
ideia de obra de arte como produto de uma força maior, podendo segundo Riegl 
se sobrepor aos restantes valores apresentados.
 As reflexões de Riegl, são importantes para uma definição correta de 
critérios de classificação e posterior intervenção dos monumentos, ajudando com 
isto também, à classificação do entendimento de património, que hoje aborda 
várias novas categorias. Em suma, Riegl concebera uma teoria numa forma um 
pouco abstrata e condensada a qual se torna um pouco difícil de apreender e 
traduzir. No entanto as suas teorias despoletaram o surgimento de novas ideias e 
conceitos, bem como foram alvo também de criticas por parte de contemporâneos 
alegando que levando ao estremo a sua teoria, esta levaria levava à abolição da 
conservação. (Aguiar, 2005; Choay, 2000; Jokilehto, 1999)

Restauro científico

 Começando por fazer introdução ao principal agente na defesa e 
divulgação desta nova metodologia de conservação, Gustavo Giovannoni (1873-
1947), presidente da Associazone artistica fra i cultori di architettura, abriu espaço 
para a defesa da conservação das chamadas arquiteturas menores (arquitetura 
povera), as quais achava que era possuidoras de características especiais, tais 
como os monumentos, merecedoras de alguma atenção conservacionista, por 
estas serem formadoras de matriz urbana histórica, estas que segundo o autor, eram 
detentoras de autenticidade própria e consideradas como documentos históricos 
e obras de arte da vida quotidiana da sociedade.
 De modo a defender, preservando estes valores, Giovannoni formou uma 
teoria que possibilitaria combater os sventramenti higienistas da época. Neste 
período de ideias futuristas e funcionalistas, a prevalência dos centros históricos 
estava em risco sério de demolição, as malhas urbanas que estes formavam, 
condicionavam as vontades higienistas e funcionalistas de abertura de grandes 
vias e espaços amplos para melhor vivência e fluência de trânsito, respondendo 

31 Note-se que para melhor aprofundamento sobre a definição de cada valor proposto, a consulta da 
obra de Riegl, “Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen, seine Entstehung” e a obra de Françoise Choay, 
“Alegoria do Património”, onde este explica de forma mais simples as intenções de Riegl, deverse-à 
consultar as obras supracitadas.

  Valores de rememoração (ligados ao passado):
  -para a memória (monumento);
  -para a história e a história da arte (monumento histórico);
  -de ancianidade (monumento histórico).

 Valores de contemporaneidade:
  -artístico;
   •relativo (monumento histórico);
   •de novidade (monumento e monumento histórico);

  -de uso (monumento e monumento histórico).
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assim à rápida evolução da sociedade.
 Vendo que havia este risco de demolição, dos centros os quais considerava 
como merecedores de importância semelhante aos monumentos, Giovannoni 
elaborou a dita teoria do diradamento edilizio, ou teoria do diridamento. Os 
objetivos por detrás desta teoria eram, combater esta constante perda de centros 
históricos, através de manter a grande massa de trânsito fora do centro, evitando 
também a abertura de largas vias nesses mesmo centros. No entanto de modo a 
também melhorar as condições sociais e higienistas, admitia que se demolissem 
algumas estruturas, de importância reduzida para o conjunto histórico. Estas 
demolições deviam ser cuidadas e criteriosas, intervindo assim de forma localizada, 
para tentar de certo modo agradar às duas partes, o que nem sempre era possível. 
Esta abordagem, idealizada por Giovannoni, foi posta em prática pelo mesmo, em 
algumas cidades como Roma, Veneza, Bari e Bergamo, as quais em alguns casos, 
como em Roma, a renovada Via del Mare, tomou uma forma a qual não é muito 
percetível e que no futuro viriam a gerar alguns problemas de regra e organização.
 Considerava as terias de Viollet-le-Duc anticientíficas, pois a seu ver estas, 
através das “falsificações” dos acrescentos, em grande parte baseadas em 
pressupostos arbitrários devido à falta rigorosa de documentação. Sendo assim 
a sua [Giovannoni] principal intenção era preservar a autenticidade do edifício, 
respeitando a sua “vida artística”, as adições modernas, para serem consideradas, 
deviam ser datadas e “postas” como uma unidade da massa e não uma simples 
adição de ornamento.
 O espirito de princípios de Giovannoni era semelhante ao de Boito, no 
qual como já vimos anteriormente, de que o monumento era concebido como 
documento histórico, mas Giovannoni ia mais a pormenor a nível de aspetos, 
considerando também as caraterísticas históricas arquiteturais e até ambientais. 
Um outro aspeto pelo qual tentava lutar, era o do uso dos edifícios, podendo e 
devendo estes, quando em condições de tal, de poderem manter o seu uso original 
ou serem reutilizados com programas adequados, com usos similares ao original, 
permitindo assim os reutilizar levando a cabo um mínimo de alterações, um pouco 
como a ideia de reutilização do monumento defendida por Viollet.
 Tais espíritos de princípios, tiveram o seu apogeu, quando apresentados 
no Congresso Internacional de Atenas em 1931, onde estes contribuíram para a 
redação da famosa Carta de Atenas. Esses princípios, defendidos por Giovannoni, 
eram os seguintes quanto às possibilidades de atuação:

 1-Restauro através da consolidação;
 2-Restauro através da recomposição (anastilosis);
 3-Restauro através da liberação ou desmontagem de acrescentos;
 4-Restauro através do completamento.

 Estes princípios apresentados, tinham uma lógica hierárquica e 
consequentemente um ordem de prioridade de intervenção no monumento ou 
blocos de edifícios a intervir. Tomava a mesma posição de Boito, quanto à ideia 
de que era o ideal quando as restaurações não eram visíveis, quando o metal 
ou betão de reforço das estruturas, por exemplo ficava fora do alcance da vista. 
Dos quatro pontos atrás mencionados, o primeiro era aquele pelo qual Giovannoni 
entendia que deveria ocorrer, sendo também o mais importante. Uma intervenção 
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quase exclusivamente, de carater técnico, de modo a garantir a continuidade 
física da vida dos edifícios, um dos motivos principais da vontade de Giovannoni.
 Com algumas controvérsias ao longo do seu tempo, Giovannoni teve um 
papel importante na conformação das teorias de restauro, levando também a 
instigar o surgimento de críticas e novos pensamentos e segundo Carlo Ceschi, 
apesar de este achar Giovannoni por vezes ambíguo nas suas intervenções, 
é impossível ignorar a presença deste para a história moderna da restauração. 

O Restauro Crítico e a Teoria del Restauro de Cesare Brandi

 A amplitude destrutiva que teve a Segunda Guerra Mundial, levaram a 
pôr em causa o rigor e prática das teorias do Restauro Moderno e do Restauro 
Cientifico de Giovannoni. Após a guerra, havia uma necessidade imediata de 
realojar milhões de pessoas, que tinham visto as suas casas e cidades destruídas, 
levando a que houvessem atuações de grande importância a nível de restauro, 
como se pode verificar em algumas cidades como Varsóvia, Bruxelas, Nápoles, 
etc., as quais tinham sido praticamente destruídas pela guerra.
 Com isto, começaram a surgir críticas e opiniões contrárias às praticas 
executadas durante o restauro da época da guerra, no entanto era impensável 
retormar aos pensamentos antigos, já que estes se tinham provado ineficazes 
aquando o sucedido. Havia então a necessidade de se “procurar” por uma nova 
ideia de como se abordar o assunto do restauro. De entre as várias personagens 
principais deste novo movimento, o qual o conjunto de ideias e paradigmas se 
irá reunir no conceito de Restauro Crítico, Giulio Carlo Argan32, Renato Bonelli, 
Roberto Pane e Cesare Brandi, fora este último o qual teve maior importância 
na constituição deste novo paradigma, tal fora a importância deste, que as suas 
ideias (quase) resultaram na redação da carta internacional de restauro, a Carta 
de Veneza de 1964 e na Carta del Restauro de 1972, as quais serão abordadas nos 
capítulos seguintes.
 No seu ver, Cesare Brandi (1906-1988) achava que algumas teorias da 
conservação, como a de Giovannoni, se focavam demasiado no aspeto histórico 
em detrimento do aspeto artístico, o qual Brandi defendia que, a falta deste iria 
resultar na incapacidade de comunicar os valores artísticos inerentes à obra e todo 
um processo criativo da qual resultara.
 Daqui surgirão, novas reflexões, as quais foram posteriormente formalizadas 
na famosa, Teoria del Restauro, publicada por Brandi em 1963. A Teoria del Restauro 
na sua essência encontra-se mais focada na resolução de problemas de restauro 
de arte, como pintura ou escultura, no entanto, atingira tal importância que as 
ideias mencionadas se puderam aplicar perfeitamente ao património edificado. 

32 Carlo Argan (1909-1992) lançou a ideia de se criar um instituto que visasse a proteção e procura 
para a conservação de obras de arte, um pouco como se fazia no norte e centro da Europa. Um local 
equipado com todos os meios necessários, onde se pudessem desenvolver técnicas e estudar teorias, 
era a ideia de Argan e neste seguimento surgiu em 1939 o Instituto Centrale del Restauro, o qual foi 
apontado presidente, Cesare Brandi. Para uma maior e mais completa informação sobre Carlos Argan, 
veja-se Cesari Brandi, II pensiero crítico di Giulio Carlo Argan, em Studi in onore di Giulio Carlo Argan, vol. 
III, Roma, 1985, p:33-36).
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 Devido à atualidade e importância que esta teoria têm, tanto para a história 
da conservação e restauro, bem como para a presente dissertação, abordaremos 
com maior detalhe, ainda que de modo sucinto, a teoria de Cesare Brandi.

O processo criativo

 Como já foi referido anteriormente, Brandi acreditava que a arte, quer fosse 
uma pintura, escultura ou monumento, teria de passar por um processo filosófico de 
consciência, onde a intenção tomava lugar e esta ia encontrando a sua liberação 
como processo de criação artística, formando uma imagem na mente do artista. 
Como refere e bem Jokilehto, o início do processo criativo é o primeiro evento 
quando a intuição artística toma lugar (Jokilehto, 1999: 228, tradução livre33), no 
entanto não podemos deixar de lado a descrição deste evento, feita por Brandi no 
diálogo Carmine o della Pittura, onde refere:

Veja Carmine, se aproximar de uma janela e vir o panorama, uma intuição deste toma 
lugar quase de imediato devido à perceção e ordem que ocorre logo na sua consciência. 
Seria impossível (…) interromper essa formação inerente da consciência senão fechando 
os olhos. (…)mas com um olhar que dês ao panorama, tu sentes um particular interesse 
nele e assim ocorre uma impercetível e fundamental mudança em ti, dando uma dica 
do que virá” (Brandi, 1992ª:8f citado por Jokilehto,1999: 228, 229, tradução livre34).

 São então identificados por Brandi, dois momentos importantes no processo 
de criação artística: a constituição do objeto (costituzione d’oggetto35) e a 
formulação da imagem (formulazione d’immagine36). Durante a primeira, o artista 
faz-se carregar de uma panóplia de valências simbólicas de modo a torná-lo [o 
objeto] diferente quanto à maneira da sua perceção para com o real e de como 
este é vivido pelo artista.

33 The beginning of the creative process is the event when artistic intuition first takes place;
34 Devido à importância da passagem, segue o original completo em italiano: “Vedi, Carmine, se tu ti 
affacci ad una finestra e guardi il panorama, l’intuizione di quel panorama avviene di colpo, per dato 
e fatto della percezione che imediatamente si ordina nella tua coscienza: sarebbe impossibile per te 
ostacolare la formazione interiore di quella conoscenza, se non chiudendo gli occhi, ossia interrompendo 
il nesso esistenziale con quel paesaggio. Ma, se tu sei un pittore e, nell’occhiata che getti al panorama, 
senti risvegliarti un interesse particolare per quel paesaggio, avverrà un cambiamento impercettibile 
dentro di te, eppure fondamentale, che può di lontano suggerire il confronto con quello che avviene, 
quando si aggiusta le lenti di un binocolo: con una nuova chiarezza ti balzerà contro il paesaggio. Ma, 
in questo caso, non con più precisione ottica, se mai piú definito all’interno stesso della sua apparenza. 
Questa seconda visione, che in senso proprio si può dire fenomenica, non si identificherà alla prima, 
esistenziale, che ne hai avuto, né la distruggerà, ma sarà meno vivo in te, in un certo senso, perché si 
porrà decisamente fuori del tuo approdo, eppure acquisterà una determinatezza, una necessità, una 
invariabilità che non aveva quando ti appariva unicamente come un dato empírico” (Brandi, 1992a: 8f, 
Carmine o della Pittura);
35 A constituição do objeto é segundo Brandi, o primeiro momento no qual se processa a criação 
artística. “É o momento negativo, aquele em que certo aspecto da realidade (um vulto, uma paisagem, 
um edifício etc.) é submetido a uma privação, ou seja, à momentânea suspensão dos seus nexos 
existenciais, de modo a que possa mostrar-se na sua nua pureza” (Giuseppe Basile, 2007: 130);
36 É o processo de produção artística que constitui o momento positivo, após a constituição do objeto. 
Este assume uma realidade a que Brandi chama de realidade pura e que carateriza a imagem, a qual 
se torna mais forte do que a existencial.
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 Ocorre então uma operação a que Brandi se referindo à fenomenologia de 
Edmund Husserl, chama de redução fenomenológica37 e consiste na colocação em 
epochè38 dos vínculos e referências da realidade, de modo a poder-se concentrar 
plenamente na experiencia em foco.
 Ocorrendo de seguida a formulação de imagem, ter-se-á chegado a um 
momento em que o objeto fora realizado artisticamente, sendo este diferente 
do objeto existencial embora ainda retenha semelhanças em relação a este. 
Segundo Brandi, esse novo objeto possui uma realidade, apesar de diferente, é 
oposta à realidade existencial e a qual se chama realidade pura (realtà pura39). 
Dessa imagem, resiste a substância cognitiva, aquilo que o artista achou essencial 
deixar para se reconhecer o objeto, entrando assim na esfera da realidade 
existencial, ainda mantendo a sua diferente realidade perante o objeto real. Esta 
nova realidade segundo Brandi, não é inferior à existencial, até porque esta tem 
no processo artístico, várias essências e valores diferentes e que posteriormente 
poderão ressaltar quando esta se formular em imagem. Tais sensações podem ser 
percetíveis já que a realidade existencial não será capaz de produzir a mesma 
experiência, como exemplo poderíamos ver a Vista de Delft de Vermeer (img.13) 

ou o Cesto de Fruta de Caravaggio (img.14). Podendo colocar no mesmo sítio com 
o mesmo ponto de vista, as sensações produzidas seriam diferentes, tanto da 
paisagem como da pintura, o mesmo se passaria com o cesto de fruta, caso se 
arranja-se um cesto com frutas idênticas, este não passaria a mesma mensagem 
que o cesto da pintura. Para se conseguir formar uma imagem,

o artista necessita de um veículo, de um intermediário físico tomado do mundo existencial, 
isto é, de materiais que dêem à imagem uma consistência física, sem a qual ela não 
poderia ser objecto de experiência para os outros (Giuseppe Basile, 2007: 122).

 
 Uma vez usado o material na construção física, este passa a fazer parte da 
história como trabalho humano. Um exemplo prático e simples, seria o de pegar 
num material do mesmo local e extremamente parecido ao usado na obra, que 
quimicamente seria o mesmo material, mas a nível histórico o seu significado seria 
redundante comparado ao original, passando a citar Jokilehto:

Não há nenhuma possibilidade em fingir que uma reconstrução tenha o mesmo 
significado do original; em vez disso, tornar-se-ia historicamente e esteticamente falso. 
Além disso, o material tem uma relação com o contexto do ambiente e da luz os quais 
contribuem para o carater da imagem” (Jokilehto, 1999: 230, tradução própria40).

37 Redução fenomenológica é um processo de consciência, de experiência desta, consistindo em se 
estar consciente de algo. Edmund Husserl propunha que neste processo, não era importante se o mundo 
real correspondia à imagem ou experiencia da consciência mas sim, o modo de como o mundo se vê, 
como tem lugar e como se realiza para cada pessoa na sua consciência. Para melhor entendimento do 
assunto consultar o filósofo Edmund Gustav Albrecht Husserl (1859-1938), conhecido como o fundador 
da fenomenologia;
38 Epochè (Suspensão do juízo) é um termo grego que significa não negar ou aceitar determinada 
posição. No contexto em questão, usou-se o termo empregue por Husserl, que obtém um significado 
ligeiramente diferente. Neste caso significa uma contemplação desinteressada, ou seja não pôr em 
dúvida a existência logo à partida abstendo-se de fazer juízos quer positivos, negativos, ou até imparciais;
39 Tipo de realidade próprio de quem usufrui da consciencialização da obra de arte, experimentando-a;
40 There is no possibility to pretend that a reconstruction could have the same meaning as the original; 
instead, it would become historically and aesthetically false. Moreover, the material has a relationship 
with its contextual environment and light which contribute to the character of the image.
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IMG. 14 Cesto de fruta de Caravaggio, sendo este cesto incomparavél a outro qualquer, mesmo 
quando colocado na mesma posição, quantidade e qualidade dos objetos

IMG.13 Pintura da paisagem de Delft, de Vermeer
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O restauro e salvaguarda

 Quando o processo criativo termina, a obra passa a integrar o mundo como 
uma presença na consciência humana. A partir daqui podemos contemplar o 
restauro, no entanto este, carece de riconoscimento41 (reconhecimento), este que 
é comprometido em parte, pelo compromisso do gosto. Apesar de se tratar de uma 
experiência individual a experimentação da obra, o reconhecimento desta envolve 
a consciência universal do homem, no entanto este não se pode valer totalmente 
do juízo de toda a sociedade nos seus níveis sociais. O ónus maior cabe sem dúvida, 
devido em parte a questões éticas, aos especialistas das áreas envolvidas na obra 
de arte, arquitetos, pintores, escultores, arqueólogos, historiadores, etc., dado 
que estes dispõem, melhor do que ninguém das ferramentas necessárias para um 
reconhecimento eficaz e fiável.
 Passado este reconhecimento, é então garantida à obra (ou deveria ser) 
a sua sobrevivência física, designada conservação, mas também o restauro da 
mesma, no sentido de Brandi, o qual passo a citar: entende-se por restauro qualquer 
intervenção voltada a dar novamente eficiência a um produto da atividade 
humana (Brandi, 2006: 25).
 A salvaguarda da imagem é portanto a parte essencial do trabalho e como 
é sabido esta é coextensível à matéria, no entanto a imagem não se identifica 
com esta diretamente. Assim sendo, a imagem não é nem pode ser objeto de 
restauro por ser imaterial, já a matéria pode ser objeto de intervenção. Apesar disso 
é responsabilidade da sociedade de tentar salvaguardar tanto a imagem como a 
matéria desta, uma vez que uma alteração injustificada artisticamente pode levar 
ao desaparecimento da consciência transmitida.
 Disto conclui-se que a conservação, ou como Brandi lhe chama, o restauro 
preventivo, deve garantir pelo menos as condições necessárias à atividade 
de controlo físicas e ambientais. Além disso a aproximação a esta intervenção 
deve ser feita pondo de lado qualquer vontade do gosto pessoal, limitando-se a 
intervir esteticamente relacionado com a especificidade da obra de arte, sendo 
deste modo: a obra de arte a que deve condicionar o restauro e não o contrário 
(Jokilehto, 1999: 231, tradução livre42).
 Por outro lado, é muito raro que um monumento ou obra atravesse o tempo 
e nos chegue quase que imaculada, sem nenhum sinal da passagem do tempo. 
São sempre visíveis as transformações quer físicas quer ambientais que esta sofreu 
desde a sua colocação no mundo existencial. Por outras palavras, não basta fazer 
a remoção das alterações físicas ou ambientais, devendo-se então segundo Brandi, 
fazer uma atuação direta sobre a obra, almejando a constituição da obra original, 
no que concerne aos seus aspetos mais significativos, devendo estas precederem 
sempre as outras intervenções.
 Com isto Brandi considera ser o que entende por restauro, enquanto 
atividade crítica, porque pela primeira vez, a intervenção de restauro deixa de ser 
uma atividade artística para se tornar um ato elevado de crítica de arte.

41 Entenda-se o riconoscimento como o momento de revelação da obra de arte, depois do processo 
criativo e a tomada de consciência na qual esta atinge tal patamar;
42 (…)It is the work of art that must condition restoration – not the opposite.
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O restauro como atividade

 Antes de introduzir a atividade propriamente dita, é necessário falar de três 
termos que na teoria de brandi são essenciais e condicionam portanto a prática do 
restauro e conservação.
 São eles a istanza estetica (instância estética) e a istanza storica (instância 
histórica), na primeira sendo a razão pela qual a obra de arte é obra de arte e 
a segunda a obra de arte como produto humano que perdurou no tempo e se 
“encontrou”, sendo esta de um tempo e espaço que já não pode ser alcançado. 
Estas duas instâncias formam portanto um confronto dialético entre elas, quanto á 
sua intervenção em restauro, apesar de não poderem estar dissociadas uma da 
outra nesta fase.
 O outro termo essencial é a relação de figura/fundo na unidade potencial 
da obra de arte, sendo este caraterística da obra ser um todo e não um total, não 
sendo cada parte dela substituível por outra.
 Com o entendimento sobre estes três termos, é possível entender o que 
Brandi tenta explicar enquanto ato crítico de restauro e conservação. De um lado 
temos o problema das reelaborações e das adições e a reintegração das lacunas. 
A atuação sobre estes problemas é feito segundo técnicas que ainda hoje são 
consideradas como absolutamente funcionais.
 As duas primeiras enquadram-se sobretudo no âmbito do restauro de 
pintura, onde os resultados destas técnicas se demonstram mais utilizadas e eficazes. 
A primeira é a técnica do Trattegio que visa reconstituir a unidade potencial da 
obra de arte, através do uso de símbolos abstratos de forma a que não possa 
haver confusão entre partes originais e partes trabalhadas a trattegio. A segunda 
técnica é o abaixamento óptico-tonal, neste caso das lacunas, em que a relação 
figura/ fundo se torna importante, pois nesta técnica existe a tentativa de um recuo 
cromático das lacunas em relação à imagem, em casos mais afortunados haver o 
recuo ótico com o fundo permitindo a reemersão do tecido pictórico.
 Estas técnicas apesar de enquadrarem melhor com o restauro de pinturas e 
frescos, também podem encontrar uma aplicação relativa na arquitetura, através 
do correto e especifico procedimento que Brandi defendia. Uma vez submetida 
às necessárias intervenções de conservação estrita, poder-se-ia então proceder 
à limpeza de produtos de diferentes naturezas, naturais (pó, lixo parasitas, etc.) ou 
intencionais (reavivantes, vernizes), caso a remoção destes não comprometessem 
a instância estética e histórica ou comprometessem a unidade potencial. Quando 
se coloca o problema de adições ou reelaborações, a questão quanto a atuação 
torna-se mais específica, como esclarece Giuseppe quanto ao pensamento de 
Brandi neste assunto:

...partes nas quais as intervenções posteriores se tenham intimamente fundido com 
as originais (reelaborações) (…) coloca-se o problema de as remover, tal como seria 
requerido pela instância estética, que tenderia a recuperar o seu aspecto original (…) ou 
de as manter, respeitando o novo aspecto alcançado pela obra, como pretenderia a 
instância histórica. (…) se não é possível chegar a uma composição das duas exigências 
opostas, então deverá ser a instância estética a prevalecer (Giuseppe, Basile, 2007: 126).

 Este tipo de abordagem levaria a pensar que se entraria em um círculo 
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infinito de discussão pela melhor solução, no qual Brandi afirma que não podem nem 
devem existir soluções preconcebidas, visto que é através da rigorosa apreciação 
crítica de cada obra de arte e do seu problema que é possível derivar a solução 
mais adequada.
 Ainda dentro deste tema, é interessante o problema da pátina para Brandi. 
Este, ao contrário do que era prática corrente, defendia que se devia conservar 
a pátina em vez de a remover, já que para Brandi a pátina era possuidora de 
caraterísticas tanto estéticas, conferindo um aspeto característico à obra que 
era também indissociável da exigência histórica, pois a pátina era resultado da 
acumulação de “história” por parte da obra ao longo do tempo.
 Outro aspeto que é importante realçar, no âmbito da conservação da 
arquitetura, é o problema da ruína. Para Brandi o restauro da ruina, tendo esta 
já perdido a qualificação formal, seria impossível já que era consequentemente 
impossível também reconstruir a unidade potencial da obra. Esta poderia ser apenas 
objeto de conservação, enquanto testemunho mutilado mas ainda percetível de 
uma obra ou acontecimento humano, daí que para Brandi o processo de anastylosis 
seja um engano, porque iria contra as duas instâncias defendidas e através dele 
não seria possível e errado a restituição da unidade potencial.
 As bases das propostas de Brandi residem em rigorosos processos 
metodológicos e críticos, em que cada obra é cada obra, devendo a atuação 
nela (caso seja necessário) ser específica, de modo a atender às suas necessidades. 
Apesar de a teoria de Brandi estar cheia de expressões e termos icásticos, ela é 
ainda hoje muito atual e tida em boa consideração quando se necessita de intervir. 
Para concluir o pensamento da teoria crítica de Brandi, achou-se pertinente a 
seguinte expressão, uma das mais iluminantes, na qual prescreve ao restaurador 
que use primeiro a cabeça e depois as mãos (Giuseppe Basile, 2007: 128).
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Referências Doutrinárias

 

 Ao longo deste capítulo serão apresentadas de forma sucinta, algumas das 
cartas e guias internacionais de restauro que modificaram e guiaram a prática. 
Além disto será feita uma relação entre as guias condutoras dessas cartas em 
relação com a prática correta de se intervir, desde a análise à intervenção, sempre 
dentro do âmbito da presente dissertação a qual irá conter somente as partes 
importantes para o caso estudo, tanto das cartas como das párticas. Estes guias 
irão ser apresentados não na sua língua original, mas sim traduzidas pelo autor, 
remetendo para anexo os respetivos originais, com isto facilitando uma leitura 
coerente e fluída de todas as partes.
 Para enquadrar e iniciar de forma clara e sucinta o tema, devemos voltar 
ao capítulo do restauro filológico, onde abordando os conceitos de Boito, se faz 
referência ao III Congresso de 1883. Neste resultaram a fixação dos conceitos base 
de uma teoria moderna de restauro e como já tinha sido referido nesse mesmo 
capítulo, estes resultaram na redação das conhecidas Risoluzione, as quais mais 
tarde influenciariam a redação da Carta de Atenas, esta que iremos referir mais 
adiante.
 As propostas das Risoluzione assentavam então nas seguintes linhas gerais, 
as quais de maior importância para a presente dissertação:

-Os monumentos são considerados como documentos privilegiados da história dos 
povos, (…) a sua alteração não é admitida devido ao risco desta conduzir, no futuro, a 
deduções erróneas;

-Demonstrada a necessidade de intervir (…) este deveria ser (…) antes consolidado que 
reparado, antes reparado que restaurado, evitando renovações e acrescentos;

-Considera-se o restauro uma ação in extremis. Os acrescentos ou renovações da 
construção original só seriam admissíveis por (…) razões estruturais inequivocamente 
justificadas;

-As operações de restauro deveriam ficar registadas e arquivadas, (…) recorrendo á 
fotografia e desenhos para registar as diversas etapas dos trabalhos.

 
 Como foi referido no capítulo do restauro filológico, estavam assim 
lançadas as bases de um movimento moderno de restauro e conservação, o qual 
veio ajudar a redação da famosa Carta de Atenas de 1931, a qual fora traduzida 
em um conjunto de intenções que definiram as bases de atuação aplicáveis à 
conservação do património, contendo princípios e critérios de intervenção, os 
quais a seguir serão referidos.
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A Carta de Atenas, 1931

 A conferência que deu origem, à referida carta, teve lugar em Roma no 
ano de 1930. O objetivo desta era debater os métodos científicos de conservação e 
restauro de monumentos e a preservação de obras de arte. Estiveram representados 
um total de vinte países e do qual resultou a primeira carta Internacional de 
Restauro, ou a chamada Carta de Atenas.
 Dos seus dez artigos é de destacar os seguintes, pela sua importância para 
a presente dissertação:

-Quaisquer que sejam os variados e concretos casos, cada um dos quais está aberto 
a diferentes soluções. (…) Quando, como resultado de destruição ou degradação, 
pareça indispensável a restauração, recomenda-se que o trabalho artístico e histórico 
seja respeitado, sem excluir o dado estilo de certo período. (…) Recomenda-se a 
ocupação dos edifícios, o qual assegura a continuidade da sua vida, devendo serem 
estes mantidos e devendo serem usados para um propósito que respeite o seu caráter 
artístico e histórico (art.º I);

-(…) na construção de edifícios, o aspeto e carater externo das cidades nas quais 
estes serão construídos deve ser respeitado, especialmente em bairros de monumentos 
antigos, onde os seus arredores  devem ter consideração especial (art.º III).

 No artigo anterior, faz-se também referência a novas diretivas, as quais se 
relacionavam com a manutenção e aspeto envolvente do monumento, como a 
remoção de elementos que prejudicavam a leitura do edifício e algumas vezes 
que o danificavam, como se comprova na seguinte alínea:

-Recomenda-se especialmente a supressão de todas as formas de publicidade, a ereção 
de postes elétricos e a exclusão de todas as fábricas barulhentas e aberturas altas na 
vizinhança de monumentos históricos e artísticos (art.º III).

 É de referir também os pontos quatro, cinco e seis quanto à restauração, 
deterioração e técnica de conservação dos monumentos respetivamente:

-(…) aprovaram o uso prudente de todos os recursos de técnicas modernas à disposição 
e especialmente o uso de betão armado. (…) Este trabalho de consolidação deve ser 
sempre que possível escondido, de modo a que o aspeto e carater do monumento 
restaurado seja preservado (art.º IV);

-Nas condições da vida atual, monumentos por todo o mundo estavam a ser ameaçados 
a um grau cada vez maior pelos agentes atmosféricos. (…) os arquitetos e curadores de 
monumentos deviam colaborar com especialistas das ciências da física e química de 
modo a determinar os métodos a serem adotados em casos específicos (art.º V);

-No caso de ruinas, conservação escrupulosa é necessária e devem ser tomadas 
medidas para reinstalar quaisquer fragmentos originais recuperados (anastylosis), sempre 
que tal seja possível; os novos materiais usados para este propósito devem em todos 
os casos serem reconhecíveis. Quando a preservação de ruinas descobertas durante o 
decorrer das escavações seja impossível, recomenda-se que estas sejam enterradas de 
novo (art.º VI).
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A Carta del Restauro, 1931

 Como repercussão à carta de Atenas, surgiu em Itália no ano 1931, a Carta 
del Restauro, ainda que sem força de lei teve uma grande importância em termos 
práticos, tornando-se como uma base de controlo para futuras intervenções. Nesta 
carta o conceito de património fora ampliado, bem como esta é uma clara e firme 
oposição ao restauro estilístico (Aguiar, 2005).
 Fica importante então para o presente trabalho realçar os seguintes pontos 
da Carta del Restauro, tendo sido os originais [em italiano] remetidos para anexo:

-É dada máxima importância à conservação e manutenção, para dar força e 
durabilidade aos monumentos (Ponto 1);

-O completamento deve ser excluído, devendo somente ser considerada a anastylosis, 
reconstruindo e recompondo partes desmembradas com a eventual adição de partes 
neutras, para assegurar continuidade da conservação (Ponto 3);

-(…) que se conservem os monumentos possuidores de carater e memória artística e 
histórica, pertencentes a qualquer tempo, sem o desejo de unidade estilística ou retorno 
à forma primitiva, sendo aceitável a remoção de partes quando estas perturbem uma 
adequada apresentação do monumento (…) (Ponto 5);

-Em adições, ou na consolidação, ou na reintegração parcial ou total para reuso do 
monumento, o critério essencial a seguir deve ser o seguinte: limitar os novos elementos 
ao mínimo possível, dando-lhes um caráter de simplicidade e correspondente com o 
esquema de construção (Ponto 7);

 Como se pode verificar o entendimento dos seguimentos da Carta del 
Restauro, esta partilha de princípios e recomendações semelhantes aos da Carta de 
Atenas. Outros exemplos dessa mesma similitude são a legitimidade de se empregar 
métodos construtivos modernos para reforço quando os métodos análogos aos 
antigos não garantem os objetivos e que as escavações e explorações de obras 
antigas se devem conservar in situ, encontrando-se estes princípios nos pontos nove 
e dez respetivamente.
 As novidades relevantes nesta carta centram-se sobretudo no destaque 
da salvaguarda do ambiente e da envolvente dos monumentos, bem como na 
adequação do programa aos monumentos no momento da sua reutilização. 
Retira-se então a conclusão de que a Carta del Restauro privilegia os valores 
históricos e documentais dos monumentos, os quais mais tarde serão importantes 
no desenvolvimento de novas teorias após a Segunda Guerra Mundial (Aguiar, 
2005).
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Da Carta de Veneza ao Documento de Nara

O Congresso de Veneza, 1964

 Em Maio de 1964, realizou-se em Veneza, o II Congresso Internacional dos 
Arquitetos e dos Técnicos dos Monumentos Históricos, tendo este o apoio e patrocínio 
da UNESCO. Neste congresso estiveram representados sessenta e um países, ao 
contrário dos vinte que estiveram presentes na redação da Carta de Atenas, de tal 
que, as resoluções finais deste congresso resultaram na divulgação de um dos mais 
importantes documentos de restauro, a Carta de Veneza e a resolução acerca da 
criação de um organismo que regula-se e orienta-se a prática, resultando assim no 
surgimento do ICOMOS.
 Este organismo, não-governamental, tinha como objetivos definidos 
pelos seus estatutos, a promoção da conservação, proteção, uso e realce dos 
monumentos, complexos de edificado e locais, tendo na sua participação uma 
vontade de desenvolver a doutrina, a evolução e distribuição de ideias. (ICOMOS, 
2014)
 Com sede localizada em Paris, numa das alas do Hotel de Saint-Aignan, 
cedida pela cidade de Paris, o ICOMOS leva a cabo a sua tarefa de divulgação 
e fomentação da prática e apreciação pelo património, através da organização 
de colóquios internacionais, os quais mantêm estreitas as relações dos vários 
membros, partilhando assim ideias, resultados de trabalhos e investigações, acima 
de tudo para se criar uma rede repleta de documentação sobre a conservação, a 
proteção e valorização do património da humanidade (Infante, 1992).
 Além da resolução para a criação do ICOMOS, resultou também do 
Congresso de Veneza, a que viria a ser das cartas mais importantes, a Carta de 
Veneza, a qual ao contrário da de Atenas, alcançou um nível internacional. Os 
princípios defendidos na Carta de Veneza viriam também a refletirem-se em 
inúmeros documentos legais, revertendo para a criação de cartas de caráter 
regional, sendo ainda hoje o um dos documentos principais no que diz respeito aos 
princípios da prática da conservação e restauro (Aguiar, 2005).
 Ligeiramente diferente em relação às anteriores, a Carta de Veneza não 
atuava como um conjunto de leis, ou orientações que se devessem processar 
quase que de forma cega, por esse motivo passamos a citar Sérgio Infante, quando 
afirma que: 

...a Carta de Veneza não é uma receita nem define um processo único de intervenção 
para ser aplicado num caso concreto. Pelo contrário, concentra-se numa dimensão 
fundamental do Homem – a sua memória – com um profundo empenhamento em evitar 
a destruição dos suportes físicos dessa memória” (Infante, 1992: 76).

 Devido à sua importância para o desenvolvimento da conservação bem 
como para a presente dissertação, no modo como serve de guia para o ensaio,. 
Deste modo passamos de seguida a referir os artigos da Carta de Veneza, os quais 
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nos pareceram essenciais a sua total apresentação no presente trabalho:

Definições

- A noção de monumento histórico engloba a criação arquitetónica isolada bem 
como o sítio rural ou urbano que testemunhe uma civilização particular, uma evolução 
significativa ou um acontecimento histórico. Esta noção estende-se não só às grandes 
criações mas também às obras modestas que adquiriram com o tempo um significado 
cultural (Art.º 1);

- A conservação e o restauro dos monumentos constituem uma disciplina que apela à 
colaboração de todas as ciências e de todas as técnicas que possam contribuir para o 
estudo e salvaguarda do património monumental (Art.º 2);

Objetivos

- A conservação e o restauro dos monumentos visam salvaguardar tanto a obra de arte 
como o testemunho histórico (Art.º 3);

Conservação

- A conservação dos monumentos impõe em primeiro lugar uma manutenção 
permanente dos mesmos (Art.º 4);

- A conservação dos monumentos é sempre favorecida pela sua adaptação a uma 
função útil à sociedade: esta afetação é pois desejável mas não pode nem deve alterar 
a disposição e a decoração dos edifícios. É assim dentro destes limites que se devem 
conceber e que se podem autorizar as adaptações tornadas necessárias, exigidas pela 
evolução dos usos e dos costumes (Art.º 5);

- A conservação de um monumento implica a conservação de um enquadramento à sua 
escala. Quando ainda exista o enquadramento tradicional, este deverá ser conservado, 
e qualquer construção nova, qualquer destruição ou qualquer arranjo suscetível de 
alterar as relações de volume e cor devem ser proscritos (Art.º 6);

- O monumento é inseparável da História - da qual é testemunho - e também do meio 
em que está situado. Por conseguinte, a deslocação do todo ou de uma parte de 
um monumento não pode ser tolerada, a não ser no caso em que a salvaguarda do 
monumento o exija, ou quando razões de um grande interesse nacional ou internacional 
o justifiquem (Art.º 7);

- Os elementos de escultura, pintura ou decoração que fazem parte integrante de 
um monumento não se podem separar dele senão quando esta seja a única medida 
suscetível de lhes assegurar a conservação (Art.º 8);

Restauro

- O restauro é uma operação que deve ter um caráter excecional. Destina-se a conservar 
e a revelar os valores estéticos e históricos dos monumentos e baseia-se no respeito 
pelas substâncias antigas e pelos documentos autênticos (ou seja pela antiguidade e 
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pela autenticidade). O restauro deixa de ter significado quando se levanta a hipótese 
de reconstituição; numa reconstituição, qualquer trabalho complementar, que se 
reconheça indispensável por causas estéticas ou técnicas, fica condicionado a uma 
conciliação ou harmonia arquitetónica (continuidade) e terá que acusar a data da 
intervenção (modernidade). O restauro será sempre precedido e acompanhado de um 
estudo arqueológico e histórico do monumento (Art.º 9);

- Sempre que as técnicas tradicionais se revelem inadequadas, a consolidação de 
um monumento pode ser assegurada com o apoio de todas as técnicas modernas 
de conservação e de construção cuja eficácia tenha sido comprovada por dados 
científicos e garantida pela experiência (Art.º 10);

- Os contributos válidos das diferentes épocas referentes à edificação de um monumento 
devem ser respeitados, não sendo a unidade de estilo um objetivo a alcançar no decurso 
de um restauro. Quando um edifício contiver vários estilos sobrepostos, a eleição de um 
desses estilos, em detrimento dos restantes, não se justifica, a não ser excecionalmente, 
na condição de que os elementos eliminados tenham pouco interesse, que o conjunto 
de elementos subjacentes a esse estilo constitua um testemunho de alto valor histórico, 
arqueológico ou estético, e que o seu estado de conservação seja aceitável. O 
julgamento sobre as eliminações a efetuar não pode depender unicamente da opinião 
do autor do projeto (Art.º 11);

- Os elementos destinados a ocupar as falhas existentes devem integrar-se 
harmoniosamente no contexto, tendo que se distinguir das partes originais, a fim de que 
o restauro não falseie o documento de arte e de história (Art.º 12);

- Os acrescentos não podem ser tolerados a não ser que respeitem todas as partes 
interessantes do edifício, o seu quadro tradicional, o equilíbrio da sua composição e as 
suas relações com o meio envolvente (Art.º 13);

Sítios Monumentais

- Os sítios monumentais devem ser objeto de cuidados especiais a fim de salvaguardar a 
sua integridade e assegurar a sua sanidade, organização e valorização. Os trabalhos de 
conservação e de restauro que forem efetuados nos sítios monumentais devem inspirar-
se nos princípios enunciados nos artigos precedentes (Art.º 14);

Escavações

- Os trabalhos de escavação devem executar-se em conformidade com normas 
científicas e com a “Recomendação Definidora dos Princípios internacionais a Aplicar em 
Matéria de Escavações Arqueológicas”, adotada pela UNESCO em 1956. O ordenamento 
das ruínas e as medidas necessárias a conservação e a proteção permanente dos 
elementos arquitetónicos postos a descoberto serão assegurados. Alem disso, todas as 
iniciativas serão tomadas no sentido de facilitar a compreensão do monumento sem 
nunca desvirtuar o seu significado. Todo o trabalho de reconstrução deverá, no entanto, 
ser excluído à partida; somente a anastilose (recomposição das partes existentes mas 
desmembradas) poderá ser encarada. Os elementos de integração serão sempre 
reconhecíveis e representarão o mínimo necessário para assegurar a conservação do 
monumento e restabelecer a continuidade das suas formas (Art.º 15);
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Documentação e Publicação 

- Os trabalhos de conservação, de restauro e de escavação serão sempre acompanhados 
pela compilação de uma documentação precisa de desenhos e de fotografias. Todas 
as fases de trabalho de seleção, de consolidação, de integração, assim como os 
elementos formais e técnicos identificados no decorrer dos trabalhos serão anotados. 
Esta documentação será guardada nos arquivos de um organismo público e colocada 
à disposição das pessoas que a quiserem consultar e a sua publicação é recomendada 
(Art.º 16).

 Apesar da sua importância e de ainda hoje constituir um documento atual 
e largamente utilizado, já surgem criticas bem sustentadas, de que a Carta de 
Veneza é muito eurocêntrica e que fica a dever no que concerne a outras regiões 
do globo e a outros tipos de edificações, como são os casos dos templos budista 
na área de Horyu-Ji, no Japão (img.15), onde o processo de conservação é precário 
para este tipo de edifício, procedendo-se então ao consequente desmantelamento 
e reconstrução destes à gerações e também o exemplo de edificações precárias 
como as habitações Ashanti, no Gana (img.16), recorrendo às fibras vegetais, terra 
e madeira, as quais se viam de certo modo excluídas e ameaçadas, por a Carta 
se centrar em grande parte na preservação de “monumentos de pedra” e não 
englobando todos os tipos de material de igual modo (Aguiar, 2005).
 Depois do seu surgimento, muitos países arranjaram de certa forma um 
modo de atenuar e resolver as situações descritas acima, adotando os princípios 
da Carta de Veneza e criando novas cartas e legislações que respondessem melhor 
ao seu património específico, como por exemplo fez a Austrália, quando em 1981, 
adotou a sua própria carta, “The Burra Charter”, onde tinha principal preocupação 
com o seu património cultural o qual em muitos aspetos não se podia contemplar 
na definição europeia.

As Cartas italianas de 1972 e 1987

 Em 1972, surge em Itália, uma carta que ao contrário da de 1932, alcançará 
força legal e que pelo fato de incorporar um avanço notável em questões de 
metodologia da disciplina, terá não só uma forte aplicação em Itália, bem como 
uma forte repercussão europeia. A Carta del Restauro de 1972, engloba grande 
parte dos pensamentos de Brandi e acabou por “levar mais longe” alguns conceitos 
da Carta de Veneza, juntamente com os avanços do ISCR (Istituto Superiore per la 
Conservazione ed il Restauro), é um conjunto longo e detalhado onde estabelece 
instruções para a conservação, preservação e restauro de antiguidades (Anexo 
A), restauro arquitetónico (Anexo B), restauro de pinturas e esculturas (Anexo C) e 
instruções para tutela de centros históricos (Anexo D) (Aguiar, 2005).
 Dos doze longos artigos e detalhados quatro anexos, irar-se-ão destacar, 
pela sua importância para o tema da presente dissertação, somente alguns 
pontos, os quais são apresentados de seguida. Os artigos a seguir apresentados 
encontram-se traduzidos do italiano, no portal do IPHAN, sendo os originais [em 
italiano] possíveis de se encontrar nos portais do ministério italiano.
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IMG. 16 Habitação Ashanti no Gana. A sua construção peculiar vê-se em risco devido a essa 
mesma cosntrução em parte não abordada nos congressos.

IMG.15 Templos budistas da área de Horyu-Ji no Japão. O seu tipo de cosntrução em madeira,não 
é tida em conta na carta de Veneza, a qual referem ser demasiado eurocentrica. Aparte disto, 
já é tradição a desmontagem e resconstrução destes templos, tornando-se assim um processo 
tradicional cultural daquela civilização.
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 É de destacar de imediato, o art.º 4 da mesma carta, onde é feita uma 
clara e sucinta distinção, entre o que se entende por salvaguarda e restauro:

Entende-se por salvaguarda qualquer medida de conservação que não implique a 
intervenção direta sobre a obra; entende-se por restauração qualquer intervenção 
destinada a manter em funcionamento, a facilitar a leitura e a transmitir integralmente 
ao futuro as obras e os objetos (…) (Art.º 4);

 Neste mesmo documento (nos três artigos iniciais), é feita uma ampliação do 
âmbito de intervenção de salvaguarda e conservação, acabando por abranger 
nas operações de conservação todas as obras de arte de qualquer época, todos 
os conjuntos de edifícios de interesse monumental e ou ambiental (particularmente 
os centros históricos), bem como assegurar a salvaguarda e a restauração de 
vestígios antigos relacionados com pesquisas subterrâneas e subaquáticas.
 Quanto aos anexos, é de destacar o anexo B, referente às instruções para 
execução do restauro arquitetónico, o qual é de interesse principal para o trabalho 
em questão. Dele destacam-se então, os seguintes aspetos:

- No pressuposto de que as obras de manutenção realizadas no devido tempo asseguram 
longa vida aos monumentos, encarece-se o maior cuidado possível na vigilância 
contínua dos imóveis para a adoção de medidas de carácter preventivo, inclusive 
para evitar intervenções de maior amplitude, (…) [lembra-se também] a necessidade 
de considerar todas as obras de restauração sob um substancial perfil de conservação, 
respeitando os elementos acrescidos e evitando até mesmo intervenções de renovação 
ou reconstituição (Carta del Restauro, 1972: p.8);

- Sempre com o objetivo de assegurar a sobrevivência dos monumentos, vem-se 
considerando detidamente a possibilidade de novas utilizações para os edifícios 
monumentais antigos, quando não resultarem incompatíveis com os interesses histórico-
artísticos. As obras de adaptação deverão ser limitadas ao mínimo, conservando 
escrupulosamente as formas externas e evitando alterações sensíveis das características 
tipológicas, da organização estrutural e da sequência dos espaços internos (Carta del 
Restauro, 1972: p.8,9);

- A realização do projeto para a restauração de uma obra arquitetónica deverá ser 
precedida de um exaustivo estudo sobre o monumento, (…) parte integrante desse 
estudo serão pesquisas bibliográficas, iconográficas e arquivísticas, etc., para obter todos 
os dados históricos possíveis, (…) [bem como] se baseará em uma completa observação 
gráfica e fotográfica (Carta del Restauro, 1972: p.9);

- Uma exigência fundamental da restauração é respeitar e salvaguardar a autenticidade 
dos elementos construtivos. Este princípio deve sempre guiar e condicionar a escolha das 
operações. (…) Do mesmo modo, a substituição de pedras corroídas só deverá ocorrer 
para satisfazer as exigências de gravidade (Carta del Restauro, 1972: p.9);

- A pátina da pedra deve ser conservada por evidentes razões históricas, estéticas 
e também técnicas, já que ela desempenha uma função protetora como ficou 
demonstrado pelas corrosões que se iniciam a partir das lacunas da pátina. Podem-se 
eliminar as matérias acumuladas sobre as pedras - detritos, pó, fuligem, fezes de pombo, 
etc., usando apenas escovas vegetais ou jatos de ar com pressão moderada (Carta del 
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Restauro, 1972: p.10).

 Os pressupostos desta carta são fortemente conservadores, muito 
cautelosos quanto às instruções de execução e até podendo se considerar um 
pouco “anti restauro”, surgindo portanto críticas sobre esta exarcebada cautela, 
em grande parte pelos defensores e arquitetos “restauradores”. Criticava-se então 
a sua aplicabilidade na esfera urbana do património, a qual em parte justificou a 
redação em 1987, de uma nova carta (Aguiar, 2005).
 A nova Carta da Conservação e Restauração de Objetos de Arte e Cultura de 
1987, conhecida também por Carta del Restauro de 1987, vem como já foi referido 
anteriormente, como uma tentativa de atualizar a anterior carta. A nova carta é 
constituída por doze artigos e seis anexos referentes às instruções de intervenção, 
dos quais faremos referência pela sua importância, somente ao anexo B (Instruções 
para o desenvolvimento da conservação, manutenção e restauro de obras de 
interesse arquitetónico).
 É nesta carta também referido o aumentado e a abrangência das 
intervenções de restauro e conservação, bem como é lançada uma nova 
sistematização dos términos de uso mais frequente, definindo assim conservação 
como um conjunto de atuações de prevenção e salvaguarda de modo a aumentar 
a duração da configuração do material, prevenção como o conjunto de atuações 
de conservação levadas o mais longo de tempo possível, salvaguarda como 
qualquer medida de prevenção e conservação que não implique intervenções 
diretas sobre o objeto, restauração como qualquer intervenção que se dirija a 
restituir ao objeto alguma legibilidade e manutenção como conjunto de ações 
recorrentes de intervenção dos objetos de interesse depois de estes terem sofrido 
intervenções, estando estas definições apresentadas no segundo artigo desta 
mesma carta.
 A redação desta carta era acompanhada, mesmo já de há vários anos 
atrás de uma constante polémica entre defensores da “conservação estrita” e 
“restauradores”, mesmo depois da redação da mesma, esta divergência de ideias 
teve uma difusão ampla pela Europa bem como os propósitos da carta, não se 
ficando pela Itália. Quanto a este assunto, poderá se dizer que a referida carta 
“atenua” um pouco esta “disputa”, quando no terceiro artigo refere o seguinte: 
 

...as medidas de conservação não se referem só à salvaguarda do objeto singular, 
(…) senão também às [suas] condições de contexto ambiental. (…) As medidas de 
restauração que intervêm diretamente sobre a obra para deter, dentro do possível, danos 
e degradação devem ser atuações que respeitem a fisionomia do objeto tal como nos 
fora transmitido através dos seus naturais e originais veículos materiais. (…) Conservação 
e restauração podem não se dar unidas e simultâneas, mas são complementares e 
em todo o caso, um programa de restauração não pode prescindir de um adequado 
programa de salvaguarda, manutenção e prevenção (Carta de 1987, Art.º3, tradução 
livre43). 

 

43 Carta da Conservação e Restauração de Objetos de Arte e Cultura de 1987, traduzida 
por María José Martínez Justicia, do texto original em italiano para espanhol, traduzidos os 
artigos apresentados pelo autor, de espanhol para português.
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Além destes conteúdos, a nova carta propõem novas instruções operacionais 
para o campo do restauro e conservação, algumas das quais bem diferentes em 
relação à carta de 1972:

- Em condições de contaminação ambiental grave, (…) é oportuno retirar sem demora 
as obras (…) de maior valor significativo, colocando-as num lugar adequado onde seja 
possível estabelecer condições (…) duradoras e positivas (Art.º 5);

- Em relação com as operações de restauração que se refiram à natureza material 
da obra, devem-se rejeitar desde logo adições de estilo ou adições analógicas, (…) 
remoções ou demolições que ocultem a passagem do tempo pela obra, (…) alterações 
ou remoções da pátina [desde que estas não atuem como fonte de degradação 
material] (Art.º 6);

- [Quanto] às operações que afetem a natureza material de cada obra, serão admitidas 
(…) adições de partes acessórias [de função] estáticas e pequenas reintegrações [bem 
comprovadas] que não alterem a harmonia do contexto. (…)[São admitidas também] 
limpezas (…) quando o mantimento das superfícies degradadas constitua perigo para 
a conservação, anastilosis documentada com segurança, recomposição de partes 
realizadas, sistematização de obras com lacunas, modificações e novas inserções com 
finalidade estática e conservadora (Art.º 7);

- Toda a intervenção sobre a obra deve ser realizada de tal maneira, de que com tais 
[novas] técnicas e materiais, (…) não resultará numa impossibilidade de uma nova e 
eventual intervenção de conservação e restauração (Art.º 8).

 Na mesma carta e nos artigos seguintes é feita uma abordagem um pouco 
mais dirigida à forma de aplicação para com os órgãos responsáveis, bem como 
algumas das suas tarefas e responsabilidades. No que toca ao anexo B (Instruções 
para o desenvolvimento da conservação, manutenção e restauro de obras de 
interesse arquitetónico) da Carta de 1987, este devido ao seu interesse para 
a presente dissertação será na sua totalidade colocado em anexo, em grande 
parte devido à sua extensão, sendo de imediato feita uma breve análise dos seus 
conteúdos.
 O referido anexo é composto por dois capítulos, sendo o primeiro referente 
às operações de conservação e restauro e o segundo às metodologias e técnicas, 
estando este dividido em oito pontos referentes a correta intervenção em várias 
partes materiais do edifício. Quanto ao primeiro capítulo, este faz referência ao 
correto procedimento antes de se intervir no monumento. Refere a necessidade 
de um correto estudo histórico do edifício e a reunião do maior número possível 
de material gráfico, desenhado e escrito referente ao monumento, devendo esta 
etapa estar alcançada antes de se proceder a qualquer tipo de intervenções, as 
quais [algumas] são referidas no seguinte capítulo, mas acima de tudo que tais 
precauções resultem numa adequada manutenção de modo a evitar largas 
intervenções de restauro.
 No segundo capítulo, refente às metodologias e técnicas de intervenção, 
este encontra-se dividido em oito partes, sendo as seguintes: consolidação de 
alvenarias; substituições ou reintegrações de pavimentos; intervenções sobre 
aplicações decorativas de estuque, fresco ou esgrafitos; reintegração ou 
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substituição de guarnecimentos e pinturas; intervenções de consolidação de pedra 
e ladrilhos à vista; consolidação de estruturas de madeira; esculturas em pedra e 
intervenções em elementos metálicos.

O Documento de Nara e as questões de autenticidade

 As questões sobre a autenticidade vinham já a ser debatidas desde a 
década de oitenta, entre defensores do restauro filológico e da conservação 
estrita (C. Brandi). Como já foi visto, Brandi dava bastante importância à questão 
da autenticidade, havendo na sua “famosa” Teoria del restauro afirmado que: (...) 
apenas se restaura a matéria da obra de arte”, restabelecendo a sua unidade 
potencial, sem falsificar e sem apagar traços da passagem da história.
 Os pensamentos acerca deste assunto, terão influenciado a redação da 
Carta de Veneza e a Carta Italiana del Restauro de 1972, até que na primeira é 
referido o termo, logo no primeiro parágrafo do preâmbulo, na qual defende-se a 
preservação do património (...) assumindo colectivamente a responsabilidade da 
sua salvaguarda para as gerações futuras e aspirando a transmiti-lo com toda a 
sua riqueza e autenticidade. 
 No entanto a discussão disciplinar sobre o assunto mantinha-se, na qual 
muitos estudiosos da área interviram e debateram o assunto, como por exemplo 
J. Jokilehto, o qual considerava que a essência da teoria estava na capacidade 
de identificar, analisar e posteriormente preservar a autenticidade documental da 
obra de arte. Nessa sua pesquisa, recorre em grande parte a Charges Taylor, o qual 
apontou o crescente individualismo e fragmentação da sociedade como causa de 
uma perda gradual de valores e respeito pela tradição e memória a qual resultava 
no final em perda de autenticidade. Desta procura de sentido de sistematizar 
um conceito, podemos apresentar a definição apresentada por Jokilehto sobre 
“autenticidade”.
 

[Autenticidade como] Algo que se sustenta e se prova a este mesmo, bem como tenha 
crédito e autoridade de si mesmo. Autenticidade refere-se a algo criativo, uma autoria, 
algo tendo uma profunda identidade em forma e substância. Significa algo específico e 
único e é diferente do ‘idêntico’ que se refere ao universal, que representa uma classe, 
uma reprodução, uma réplica, uma cópia ou uma reconstrução. Enquanto em muitos 
casos a ‘autenticidade’ refere-se à ‘fonte criativa original’, é também um conceito 
relativo e de acordo com modernos julgamentos de valores, pode-se relacionar a 
continuidade histórica na ‘vida’ nos recursos da herança. Isto incluirá intervenções em 
diferentes períodos de tempo e a maneira em que estes foram integrados no contexto 
do todo. A importância relativa de cada período no todo deveria ser estabelecida 
através de um processo histórico-crítico, a fim de formar a condição base dos recursos 
da herança. Estas dimensões podem ser vistas em relação à forma estética, estrutural e 
funcional do objeto ou local, em relação ao seu material e tecnologia bem como em 
relação ao seu contexto físico e sociocultural (J. Jokilehto, 1994 citado por Aguiar, 2005: 
535, 536, tradução livre44).

44 Something that sustains and proves itself, as well as having credit and authority from itself. Authenticity 
refers to something creative, an authorship, something having a deep identity in form and substance. 
It means something specific and unique, and is different from ‘identical’ which refers to universal, 
representing a class, reproduction, replica, copy, or reconstruction. While in many cases ‘authenticity’ 
can relate to the ‘original creative source’, it is also a relative concept, and, according to modern 
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 A crescente procura por uma definição coesa e agradável à maioria e a 
necessidade do debate conceptual sobre a “autenticidade” manifestaram-se no 
debate do qual resultou o Documento de Nara, realizado entre 1 a 5 de Novembro 
de 1994 em Nara, Japão. Em grande parte, havia a necessidade de se estabelecer 
algumas prioridades e definições quanto ao modo de se considerar e atribuir 
posteriormente operações a certos edifícios de património os quais eram como 
postos de parte pelas atuais referências doutrinárias, as quais sempre eram alvo da 
crítica do ‘eurocentrismo’.

 Da breve análise feita ao conteúdo do Documento de Nara, podemos retirar 
os seguintes aspetos, os quais evidenciam a inovação do referido documento no 
assunto:
 

- Todos os julgamentos acerca de valores atribuídos às propriedades culturais, bem como 
a credibilidade das correspondentes fontes de informação, podem diferir de cultura 
para cultura, e mesmo dentro de cada cultura. Não é, por isso, possível basearem-se os 
julgamentos de valores e de autenticidade de acordo com critérios fixos. Pelo contrário, 
o respeito devido a todas as culturas exige que as propriedades de património sejam 
consideradas e julgadas dentro dos contextos culturais a que pertencem (Ponto 11);

- Dependendo da natureza do património cultural, do seu contexto cultural, e da sua 
evolução através do tempo, os julgamentos de autenticidade podem estar ligados ao 
valor de uma grande variedade de fontes de informação. Entre os aspectos destas fontes, 
podem estar incluídos a forma e o desenho, os materiais e a substância, o uso e a função, 
as tradições e as técnicas, a localização e o enquadramento, o espírito e o sentimento, 
bem como outros factores internos e externos. O uso destas fontes permite a elaboração 
das específicas dimensões artística, histórica, social e científica do património cultural 
que está a ser examinado (Ponto 13);

 
 No Documento de Nara ficam definidos os princípios de diversidade cultural, 
integrando diferentes perceções dos valores patrimoniais, deixando de lado a 
obediência quase ‘cega’ a um modelo exterior rígido e limitado na sua abrangência, 
passando a depender e a apoiar-se dos diferentes contextos técnico-culturais de 
cada país. Com isto, a principal consequência de Nara foi a crescente abertura 
na interpretação de doutrinas de caráter universal, como a Carta de Veneza, de 
modo a estas se adequarem, ‘moldando’ de certo modo os princípios defendidos 
pelas mesmas, mas aplicados em diferentes contextos e realidade locais, que até 
então ficavam à mercê da ruína ou então ao consecutivo desmantelamento e 
reconstrução (img. 17, 18, 19 e 20). (Aguiar, 2005)

value judgments, it can relate to historical continuity in the ‘life’ of the heritage resource. This will include 
interventions in different periods of time, and the way that these have been integrated in the context 
of the whole. The relative significance of each period in the whole should be established through a 
historical-critical process, in order to form the basis condition of the heritage resource. These dimensions 
can be seen in relation to the aesthetic, structural and functional form of the object or site, in the relation 
to its material and technology, as well as in relation to its physical and socio-cultural context.
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IMG.18 Parte da cidade de Kizhi Pogost, na Karelia em consequente reconstrução. O valor 
patrimonial de monumentos cujos materiais precisam ciclicamente de ser substituidos, mas onde 
a autenticidade do lugar e da cultura que lhes dá origem permanecem, é menos o de uma 
autenticidade material estrita e muito mais o valor das funções que se mantêm em relações 
estreitas com as formas tradicionais.

IMG.17 Casas típicas, de construção integral em madeira, na cidade de Bergen, Noruega.
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IMG.19 Pormenor das torres da igreja de Kizhi Pogost. Como se pode abservar a extensa utilização 
de madeira como material bem como o detalhe da mesma.
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IMG.20 Carpinteiro local, refazendo uma das cúpulas das torres. A falta de procedimentos de 
restauro deste tipo de peças, leva ao consequente desmantelamento de parte e a posterior 
recriação. Apesar desta necessidade iminente para se conseguir preservar o edifício, esta prática 
em vários locais onde ainda é praticada, alcançou um estatuto de tradição, onde é passada de 
geração em geração. Poderá dizer-se que o aparecimento de técnicas de restauro deste tipo de 
construção, levaría ao desaparecimento destas tradições.
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O caso português

 

O nosso povo porém desaprendeu de ver a obra artística do seu passado, e nem sequer 
levanta os olhos para os seus mais comunicativos monumentos, que ninguém lhe explica, 
que ninguém o ensina a compreender e a amar.

Ramalho Ortigão

 A história do património cultural português e a sua evolução quanto aos 
princípios, métodos e práticas, analisada a partir do entendimento das instituições 
e personalidades responsáveis e que contribuíram para a salvaguarda, estudo e 
divulgação das mesmas, tem vindo a ser feita lentamente, em parte devido a ser 
um tema relativamente recente no nosso país. Este recente surgimento, repercute-
se na escassez de publicações e bibliografia relativas ao assunto, contudo nos 
últimos anos tem-se vindo a assistir a um crescente interesse sobre esta temática 
tanto na investigação, como na sociedade em geral, nomeadamente através de 
disciplinas como História, História da Arte, Património, Museologia, Arquitetura ou 
Sociologia, tendo vindo a aumentar o número de trabalhos produzidos em contexto 
académico e científico (teses, comunicações, publicações) que contribuem para 
a construção, a pouco e pouco de uma história sólida do património artístico 
português.
 Tais documentos são importantes, pois abordam temas e questões nunca 
ou devidamente estudadas, que posteriormente servem como o despertar de 
interesse de outros investigadores, fomentado novos projetos, novas e melhoradas 
questões e práticas, aumentando e melhorando a temática da conservação e 
restauro no nosso país.
 Neste ponto, far-se-á uma pequena abordagem ao ‘caso português’, 
como veio a surgir e quais as principais referências. Ao contrário do que aconteceu 
nos outros pontos anteriores, em que as teorias surgiam, algumas em torno de 
certas personalidades, neste ponto será feita referência a personalidades que 
tiveram impacto na temática da conservação e restauro em Portugal, abordando 
(resumidamente) quem foram, o que fizeram e (quando possível) como fizeram, 
para se ficar com uma ideia da evolução que teve a temática e de modo 
a contextualizar o local e objeto do ensaio projectual dentro do seu país e das 
personalidades de que dele fizeram (e ainda fazem, em memória) parte dele. Não 
serão feitas referencias a teorias ou doutrinas, em parte porque algumas advêm 
das já referidas anteriormente e porque também foram as adotadas e aplicadas 
em Portugal.
 Iniciando com a introdução de uma personalidade importante para a 
História da Arte e para a temática da conservação e do restauro em Portugal, 
personalidade essa que deu à estampa o ensaio “O Culto da Arte em Portugal”, 
onde se entrecruzam os campos da história da arte e do património cultural. Falamos 
de José Duarte Ramalho Ortigão (1836-1915), escritor português que se interessou 
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pela sociedade portuguesa, no modo como vivia e como se relacionava também 
com o seu património, tendo escrito no livro acima referido essa documentada 
diatribe contra a incultura, a incúria, o desinteresse pela arte nacional, a perda de 
tradições populares (França, 1966: 99).
 Esta obra apresenta-se como uma obra de grande interesse no contexto 
geral da história do património em Portugal. Os excertos a seguir apresentados 
lembram-nos da contribuição de Ramalho Ortigão no quadro das reflexões sobre 
o património e completam em parte o que se passava e como resultaram alguns 
exemplos da conservação e preservação do nosso património.
 Na sua obra, Ramalho Ortigão faz elogios ao século XIX, considerado pelo 
autor como o século ao qual,

(…)coube patentear o estudo mais dedicado e o conhecimento mais perfeito da arte 
antiga. A sciencia archeologica e a crítica d’arte nunca em nenhum outro período 
da civilisação chegaram á eminencia attingida pelos investigadores contemporaneos 
(Ortigão, 1896: 7).

 Faz também referência, ao desenvolvimento da arqueologia e como esta 
veio a revelar novas formas, algumas já muito esquecidas pelo homem, como por 
exemplo as primeiras habitações deste, as suas fortificações, os seus sepulcros, 
revelando aos poucos e poucos uma nova e crescente mentalidade nova para 
com o património, como é referido pelo autor na seguinte passagem:
 

Na architectura principiou-se a estudar por novos meios de critica as causas dos seus 
progressos e da sua decadência. (…) D’esse novo critério resultou a attenção especial 
com que todos os povos cultos principiaram a considerar a obra material do passado 
(Ortigão, 1896: 10).

 Outro ponto que deve ser lembrado, também pela importância que teve 
para o património nesta altura, foi a expansão dos museus, vistos como ‘poderosas’ 
ferramentas de fácil educação popular, sendo ‘mestres mudos’, como os livros 
tinham a possibilidade de educar com menos fadiga e até mais recreio.
 Outro assunto de que Ramalho faz alusão na sua obra, é o vasto vandalismo 
praticado naquela época e antes desta no património, o qual este crítica e faz 
frente, um pouco à semelhança de Victor Hugo em França. Ao contrário desta, 
que possui-a um espólio documental das várias obras patrimoniais ameaçadas 
ou em risco de o serem, Portugal não tinha qualquer documentação relativa ao 
assunto, o qual Pedro A. de Azevedo45 refere como, está ainda hoje por fazer o 
cadastro da selvajaria nacional (Azevedo, 1896: 184), e ao qual se refere também 
Ramalho na sua obra, passando a citar: 

Levaria muito tempo e seria excessivamente triste enumerar todos os atentados de 
que têm sido e continuam a ser objecto, perante a mais desastrosa indifferença dos 
poderes constituídos, os monumentos architectónicos da nação, os quaes assignalam e 
comemoram os mais grandes feitos da nossa raça, sendo assim por duplo título, já como 
documento histórico, já como documento artístico, quanto há, sobre a terra em que 
nascemos, mais delicado e precioso para a honra, para a dignidade, para a glória da 
nossa pátria (Ortigão, 1896: 16).

45 O Archeologo Português. Lisboa, Imprensa Nacional, 1896, vol.II, p.184;



071

 (...)d’entre os differentes desastres com que se deshonram e enxovalham 
os nossos monumentos (Ortigão, 1896: 17), é feita referência direta ás depredações 
cometidas na ponte de Ponte de Lima, parte dela romana outra parte gótica, com 
o intuito de desafogar a vista sobre as duas margens do rio (Ortigão, 1896:
55); o (…) bota abaixo [d]a bella torre gothica de Santa Maria de Marvilla (Ortigão,
1896: 55), em Santarém (img.21), com o único fim de se almejar uma praça naquele 
local, o de deixar o terreno sem alguma coisa em cima; outro exemplo apresentado 
foi o da tentativa de derrube da colunata do eirado no castelo de Leiria (img.22), (…) 
para dar campo a um effeito de luminarias e de pyrotechnia (Ortigão, 1896: 56). 
Entre outros exemplos, também faz referência à demolição da torre da Sé Velha de 
Coimbra no séc.XVIII, pela razão talvez exagerada de esta estar a ‘tapar’ as vistas 
do Paço das Escolas.
 A sua aproximação ao assunto do vandalismo era em grande parte uma 
aproximação um pouco romântica, da forma como podemos entender o seu texto, 
quando o autor acaba por expressar pela sua escrita, um amor ao seu património e 
além disso critíca e culpa alguns responsáveis por esse desrespeito, quando refere 
que,

[estes] (…) desacatos de lesa magestade nacional, a que tenho a dôr e a vergonha de 
me referir, uns teem caracter anonymo, outros affectam directamente a cumplicidade 
official. (…)Os primeiros são uma consequencia de desdem; os segundos são um 
resultado de incapacidade (Ortigão, 1896: 16, 17).

 Ramalho também dá o seu parecer quanto à maneira que vê o restauro, 
como prática. Refere para isso, a atividade tomada pelas respetivas entidades 
competentes, na maneira como abordam o edifício ou não, deixando-o à mercê 
do vandalismo, onde na seguinte passagem o refere claramente:

[Aponta o dedo contra a] autoridade, incerta, vagamente definida, a quem tem sido 
confiada a conservação e a guarda da nossa architectura monumental, procede com 
esse enfermo, de quem se incumbiu de ser o enfermeiro, por dois methodos differentes: 
umas vezes deixa-o morrer; outras vezes, para que elle mesmo não tome essa resolução 
lamentável, assassina-o. Na primeira hypothese a calamidade chama-se abandonar. 
Na segunda hypothese a catastrophe correspondente chama-se restaurar, - galicismo 
technico, recentemente introduzido no vocabulario nacional, mas ainda não definido 
vernaculamente na applicação pratica (Ortigão, 1896: 17).

 Fiquemos então com esta citação de Ramalho a referência quanto ao 
que este achava da prática do restauro, tendo para este o mesmo significado 
que ‘desastre’. Na sua obra, tece largas criticas à prática e refere mesmo alguns 
exemplos práticos, como era o exemplo dos Jerónimos, da Madre de Deus e da 
Batalha. No exemplo anterior, refere que,

nas restaurações da Batalha, umas já em realidade, outras ainda em projecto, falta, 
primeiro que tudo, o meditado programma de conjuncto no ponto de vista archeologico, 
no ponto de vista artistico e no ponto de vista technico, visando o assunpto por todos os 
lados de que elle pode ser encarado (Ortigão, 1896: 11).

 Como se consegue ver pelos seus textos, Ramalho demonstra ser um 
admirador visível de John Ruskin (1819-1900), já referido anteriormente, como o 
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IMG.22 Castelo de Leiria visto da Capela de Nossa Senhora da Encarnação

IMG.21 Fotografia antiga da Torre das Cabaças, Santarém. Em 1928, foi o ano da sua classificação 
como Monumento Nacional.
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iniciador do movimento ‘Anti-Restoration’, o qual é quase como idolatrado por 
Ramalho durante a sua obra. No entanto Ramalho na sua obra faz referência à 
sua posição quanto ao restauro, no qual não se revê num total radicalismo do 
movimento anti restauro, afirmando assim uma posição mais critica quanto aos 
procedimentos tomados antes e em obra, onde refere na seguinte passagem o 
caso de Batalha: 
 

O meu fim porém não é fazer a critica das restaurações da Batalha, mas sim demonstrar; 
como julgo ter feito (...)que nas restaurações empreendidas (…) a expensas do estado, 
não houve antecedencia de programma, nem estudo previo, nem determinação de 
methodo, nem sancção critica, nem fiscalisação technica, nem policia artistica de 
especie alguma (Ortigão, 1896: 54).

 Para finalizar a referência ao autor, que como Victor Hugo em França, 
defendeu o seu património e lutou por ele através da escrita e consequentemente 
sensibilizando a sociedade para a necessidade de preservar o património nacional, 
Ramalho Ortigão teve um papel importante no movimento preservacionista 
português, entre aqueles que deram à estampa textos fundamentais e/ou, outros, 
que por várias formas contribuíram para a valorização do património português. 
Além de relator e vogal para a Comissão dos Monumentos Nacionais, contribuiu 
também para a construção da ideia do inventário de património nacional bem 
como através da sua obra ‘O Culto da Arte em Portugal’ fez referência a várias 
obras e sua consequente intervenção, como também a algumas destruições e 
vandalismos onde descreveu com certa mágoa e pesar as atuações da época 
para com alguns edifícios que hoje ‘infelizmente’ não poderemos apreciar, com isto 
tudo fazendo da sua obra um marco da cultura portuguesa e mesmo um elemento 
de consulta obrigatória.

A terra ama-se por simples instinto, em virtude de leis naturais que prendem o afecto do 
homem aos lugares em que nasceu, assim como a raiz prende a árvores ao solo de que 
bebe a seiva. O amor da tradição, esse, é um resultado educativo. Para amar a tradição 
é preciso conhecê-la, e é no fundo desse conhecimento que verdadeiramente reside a 
consciência da nacionalidade (Ortigão, 1956: 249).

 Feita a referência a uma personalidade importante na evolução e crítica da 
preservação e restauro do património nacional, será feita alusão a um organismo 
que foi importantíssimo no desenrolar das atividades de proteção e restauro de 
património. O organismo em causa é o DGEMN (1929- 1960), criado pelo Decreto 
n. 0 16791, de 30 de Abril de 1929, no seio do, então, Ministério do Comércio e 
Comunicações, com a intenção de reunir os vários serviços e organismos num só, 
para melhor eficácia de operação.
 Antes de se iniciar com os propósitos e surgimento do DGEMN, faremos 
uma breve referência aos seus antecedentes próximos e na integra o que levou ao 
seu surgimento. Para enquadrar este ponto, num tempo específico e de modo a 
sistematizar de forma clara o tema na linha do tempo, balizámos este ponto entre 
o séc.XIX e o séc.XX, começando então por referir a nacionalização do património 
artístico da igreja, com a consequente extinção de várias ordens religiosas em 1834 
e a instauração do liberalismo, a igreja viu assim uma enorme desamortização dos 
seus bens. A crescente falta dos lucros fáceis do Brasil, devido à independência 
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deste em 1822, levou em parte a que os bens religiosos fossem postos à venda, em 
muitos casos para amortizar dívidas do clero e do estado. (Neto, 2001)
 Isto levou também em vários casos a uma situação comparável ao 
vandalismo, por parte dos privados que adquiriam os bens e depois alguns os 
deixavam cair em ruína. Esta onda de destruição veio culminar num processo 
de degradação progressiva dos imóveis religiosos, já antes vítimas dos efeitos do 
terramoto de 1755 e dos vandalismos praticados aquando das Invasões Francesas 
(1807-181I), juntamente com os fracos rendimentos das casas, eram insuficientes 
para fazerem face aos estragos produzidos. (Neto, 2001).
 Mouzinho de Albuquerque, responsável pelo restauro do mosteiro 
dominicano de Santa Maria da Vitória, na Batalha, que constituiu a primeira 
iniciativa do género em Portugal, não poupa críticas aos frades pelo estado de 
degradação do imóvel à data de intervenção, em 1840. Em vários casos, eram os 
próprios ‘donos’ e utilizadores dos imóveis que não tinham qualquer respeito pelo 
património, isto resultava de ainda não haver uma consciência pela proteção do 
património nacional, como já havia por exemplo em França.
 Contudo em 20 de Abril de 1911, sai a Lei da Separação do Estado das Igrejas, 
a qual não cabe aqui fazer uma análise detalhada da mesma, importando apenas 
ver os aspetos relacionados com a situação dos imóveis. Com a promulgação da 
lei, o catolicismo deixa de ser religião oficial do Estado e a Igreja vê-se privada de 
personalidade jurídica e de todos os seus bens: 

Todas as catedrais, igrejas e capelas, bens imobiliários e mobiliários, que têm sido ou 
se destinavam a ser aplicados ao culto público da religião católica e à sustentação 
dos ministros dessa religião e doutros funcionários, empregados e serventários, (…)são 
declarados, (…) pertença e propriedade do Estado e dos corpos administrativos (…) 
(art.º 62).

 
 Ficava assim a igreja incumbida de um pagamento de contribuição pelo 
empréstimo do edifício para prática do culto bem como atender às respetivas 
necessidades de conservação (Neto,2001). A referência a este ponto, viu-se 
importante para enquadrar, em parte algumas das consequências da respetiva 
degradação dos imóveis e contextualizar também o tema proposto da dissertação.
 Antes de se iniciar com os propósitos e surgimento do DGEMN, faremos 
uma breve referência aos seus antecedentes próximos e na integra o que levou 
ao seu surgimento. De referir também é a criação da Associação dos Arquitectos 
Civis fundada em 1863, por Joaquim Possidónio da Silva46 (1806- 1896) e mais tarde 
designada Real Associação dos Arquitectos Civis e Arqueólogos Portugueses. Esta 
associação foi de fato a primeira associação a ter um papel ativo na reflexão sobre 
os princípios teóricos e práticos relativos à intervenção em monumentos para sua 
salvaguarda.
 Valida do prestígio do seu fundador, esta associação consegui alcançar 
um prestígio elevado dentro e fora do país, nascendo daí uma frutuosa relação 
científica com o exterior. Para finalizar, esta associação em 1880 viu por parte 
do Estado, solicitado o parecer oficial sobre os imóveis que deveriam ser objeto 
de classificação, esta iniciativa na sua génese era uma mais-valia para uma 
46 Arquiteto e arqueólogo português nascido em 1806, em Lisboa, e falecido em 1896. Dirigiu as obras 
de adaptação do mosteiro beneditino de S. Bento que o transformaram no atual Palácio de S. Bento. Foi 
fundador da Real Associação dos Arquitetos e Arqueólogos Portugueses, tendo para sua sede e Museu 
Arqueológico as ruínas do Convento do Carmo (Fonte: Infopedia);
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sistematização do património, apesar de que tardia em comparação com outros 
países que já o tinham feito e refeito (Neto, 2001).
 Durante a monarquia constitucional, período balizado entre 1820 e 
1910, e inícios do novo regime republicano, foram muitos os intervenientes na 
preservação e restauro do nosso património, tal como fora Joaquim Possidónio. 
É de realçar o variadíssimo leque de formações de quem eram detentores muitas 
das personalidades que interviram no património, alguns engenheiros como por 
exemplo Augusto Fuschini (1843- 1911) que dividiu a sua carreira entre várias 
comissões de serviço no Ministério das Obras públicas e na direção dos trabalhos 
de restauro da Sé de Lisboa. Outros de formação artística como António Augusto 
Gonçalves (1848- 1932), artista e professor de desenho ou Domingos Parente da 
Silva (1836- 1901), que era pintor de formação, a maioria restante eram da área 
da Arquitetura, muitos formados na Aula do Risco, dos quais realçamos Valentim 
José Correia (1822- 1900), José Maria Nepomuceno (1836- 1895) referido por Viterbo 
como um homem bastante erudito e um antiquário e bibliophilo distincto, possuidor 
de uma das mais importantes livrarias e valiosa colecção de desenhos e azulejos 

(Sousa Viterbo, citado por Neto, 2001: 91), Miguel Ventura Terra (1866- 1919) e 
Arnaldo Adães Bermudes (1863- 1949) como um dos arquitetos mais ativos em prol 
do nosso património arquitetónico.
 Além dos nomes mencionados, foram muitos mais os que se dedicaram à 
proteção do património nacional, tendo até vindo do estrangeiro especialistas que 
de igual modo se dedicaram ao restauro e conservação das obras, no entanto 
é de realçar que havia mesmo assim de certo modo alguma fraca organização 
e muitas vezes os especialistas não eram assim tão especialistas como se era de 
esperar. A corrente escola que era lecionada na altura não era a mais adequada 
ao problema do património, fazendo assim com que os ‘especialistas’ carecessem 
por vezes de bons fundamentos teóricos resultantes da aprendizagem e prática, 
como alguns sublinham, naquela altura o governo poderia ter chamado, o já 
então referido Alfredo de Andrade, que tinha comprovado a sua mestria sobre o 
assunto em Itália, mais concretamente nas províncias de Piemonte e Líguria, tal não 
acontecera, mesmo tendo-se planeado a ampliação do Palácio da Ajuda sob a 
supervisão deste arquiteto. (Neto, 2001)
 Com a entrada do novo regime, não se perde tempo em legislar sobre o 
património artístico nacional, tendo logo, em 19 de Novembro de 1910, estabelecido 
as bases para a sua proteção. O estado aparece então com um papel mais forte 
na proteção do património, intervindo mais sobre ele, aparecendo como substituto 
aos antigos mecenas e protetores da arte, tornando-se consequentemente mais 
democrático. É necessário levar em contexto o seguinte acontecimento que em 
grande parte influenciou a atividade do governo por aí em diante, que foi a Lei da 
Separação do Estado das Igrejas, referido anteriormente. Deste modo o estado via-
se, quase que repentinamente com um número considerável de edifícios religiosos. 
(Neto, 2001)
 Neste seguimento, são ainda estabelecidos novos organismos de controlo 
e organização para a preservação do património, extinguindo assim o Concelho 
de Monumentos Nacionais, criando circunscrições nas três principais regiões, 
Lisboa, Porto e Coimbra, tendo estas como competências a classificação dos 
monumentos, sua vigilância e apreciação dos projetos de conservação e restauro. 
No entanto  (durante) este período, nunca teve grande alcance quanto ao 
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número de intervenções relevantes, nem os organismos conseguiram estar á altura 
do que seria esperado, em larga escala devido às dificuldades orçamentais vividas 
no país, em parte agravadas pela participação de Portugal na Primeira Guerra 
Mundial, fora um conjunto de fatores que no seu todo, tornavam ineficaz ou às 
vezes inexistente a atuação dos organismos na preservação do património, desde 
fracos orçamentos até desorganização na sua distribuição. (Neto, 2001)
 No seguimento destas dificuldades, em 17 de Outubro de 1920, as mesmas 
são discutidas e pensadas, resultando assim na criação de um novo organismo, 
vocacionado ao estudo e às obras em edifícios e monumentos nacionais. Estava 
então prevista a constituição de um Concelho Geral de Edifícios e Monumentos 
Nacionais, que teria funções consultivas e onde quaisquer obras em monumentos 
era necessário haver um projeto e ter consequente aprovação, de acordo com 
o respetivo orçamento, quando a urgência da obra era iminente sería admitido 
a elaboração de um programa anual de trabalhos a realizar e as suas despesas, 
no entanto seguira-se um conjunto de ligeiras alterações quanto a decretos-lei 
e quanto ao que competia a cada instituição e governo, resultando assim em 
constantes alterações de poder e verbas, mas que mesmo assim não atrapalharam 
em todo as intervenções no património que de certo modo se foram realizando.
 Com a aprovação da Constituição de 1933, damos entrada num novo 
ciclo de governação e controlo do programa do estado, surgindo assim o ‘Estado 
Novo’, um regime político autoritário, autocrata e corporativista de Estado que 
vigorou em Portugal durante 41 anos, sem interrupção, até à Revolução de 25 de 
Abril de 1974. Neste período, é de apontar a restauração do núcleo monumental 
de Vila Viçosa, com o Palácio e a Igrejados Agostinhos a delimitar a praça na 
qual se ergueria a estátua de D.João IV, a conclusão das obras de restauração do 
Palácio de Queluz; a remoção dos elementos que afrontavam a Torre de Belém 
e o tratamento adequado do envolvimento do imóvel; a conclusão das obras 
no Palácio de S. Bento e a urbanização do local; e as reparações necessárias no 
Teatro de S. Carlos.
 A devoção e dedicação à pátria, o amor e o respeito pela mesma, lições 
que eram incutidas às pessoas, levavam a que fosse uma altura em que o respeito 
pelo património e a sua manutenção de modo a apresentá-lo no máximo do seu 
esplendor à pátria e ao estrangeiro, transparecendo um país com admiração 
e amor aos feitos históricos da sua nação. Além disto as muitas comemorações 
efetuadas pela nação fora, eram como a ‘desculpa’ para consequentes 
manutenções e obras, de modo a restituir esplendor aos monumentos e imóveis 
pátrios, tudo numa perspetiva de adoração á pátria e aos seus feitos como referido 
anteriormente. Por exemplo se perpassarmos o programa das festas nacionais de 
1940, damos conta das referências constantes a diversos monumentos, onde se 
desenrolam as diferentes manifestações, todos eles alvo, em diferentes escalas, do 
zelo restauracionista praticado na altura pela DGEMN. A atividade da DGEMN, não 
pode ser referenciada sem ter em conta a política do MOP (Ministério das Obras 
Públicas), o qual orientava e controlava os orçamentos disponíveis e a realização 
das obras na parte económica.
 É de referir então o papel do engenheiro Duarte Pacheco (1899- 1943), 
ministro das obras públicas, o ministro desencadeou uma ação de renovação e 
reorganização dos serviços das obras públicas, onde procurou disciplinar e formar 
quadros competentes. A sua atividade no MOP contribuiu para uma reformulação 
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da organização do MOP, o que se traduziu também numa melhor operabilidade 
da DGEMN, já que Duarte Pacheco não se tinha como alguém só com perspetivas 
modernas e inovadoras, em grande parte também como alguém mentalizado 
da importância do património para a formação e consciencialização histórica 
da sociedade do seu tempo. O papel do engenheiro, fez em parte fomentar e 
aperfeiçoar o ensinamento de história da arte, nos locais de ensino, especialmente 
no universitário, onde os cursos foram mais bem contextualizado e aprimorado, 
levando também ao fomento da vontade do saber da história da pátria.
 No surgimento da DGEMN (Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais) tem data fixada em 30 de Abril de 1929, criada no seio do Ministério 
do Comércio e Comunicações, pelo Decreto nº16791. O papel da DGMEN, como 
já fora ligeiramente mencionado anteriormente era o de elaboração de projetos 
completos para obras de reparação, restauro, recuperação e conservação de 
monumentos e palácios nacionais, e execução da empreitada dos mesmos bem 
como a fiscalização de todos os procedimentos. Além disto este organismo, tinha 
um papel fundamental, no diálogo e cooperação entre o Estado e particulares 
possuidores de património nacional importante, com a intenção de promover 
e alcançar a melhor solução para a preservação do imóvel. Era assim, da 
responsabilidade da DGEMN, a promoção do respeito pelo património, bem como 
o zelar pelas boas condições deste, como são exemplos a seguir apresentados. 
Alguns dos monumentos onde interviu a DGEMN (img.23 à 28), mostrando o antes 
e o depois da intervenção, bem como o seu estado atual, demonstrando assim 
a vontade e o trabalho da DGEMN para o património se pudesse apresentar às 
gerações vindouras, no seu máximo esplendor possível para que as memórias de 
gerações passadas e o seu legado não fossem esquecidos.
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IMG.24 Vista da Igreja de Leça do Balio, tomada do norte, após restauro. (DGEMN- Bol. n.º1)

IMG.23 Vista da Igreja de Leça do Balio, tomada do norte, antes do restauro. (DGEMN- Bol. n.º1)
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IMG.26 Igreja românica de S. Martinho de Cedofeita, Porto, depois do restauro. (DGEMN- Bol. n.º2)

IMG.25 Igreja românica de S. Martinho de Cedofeita, Porto, antes do restauro. (DGEMN- Bol. n.º2)
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IMG.28 Igreja românica de S. Martinho de Cedofeita, atualmente

IMG.27 Igreja de Leça do Balio, atualmente
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Capítulo II
Da teoria à praxis
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Breve história do património religioso

 

 Neste ponto serão apresentados alguns projetos de intervenção de restauro 
e conservação em património religioso, com esta apresentação pretende-se 
também ao mesmo tempo, enquadrar um pouco o templo religioso, algumas 
mudanças deste no tempo e o seu papel na sociedade, em última instância com 
referência à situação em Portugal. Serão apresentadas algumas intervenções, 
que completarão em parte o ponto ‘O caso português’, na medida em que as 
intervenções apresentadas estarão diretamente relacionadas com o conteúdo 
do texto e com algumas das personalidades apresentadas, sendo algumas das 
intervenções, projetos referência dessas personalidades, no mesmo seguimento 
serão também apresentados métodos usados em alguns projetos sem serem 
religiosos, os quais considerámos de importante relevância.
 Antes de serem apresentadas as intervenções, é necessário referir a 
importância do papel do património religioso na construção de uma sociedade, 
quando esta se revê em termos de ideologia nas ideias defendidas por certa 
religião. No caso em questão e no local onde se insere, existe uma larga aceitação 
da religião católica como religião corrente e com maior número de seguidores. 
Deste modo o seu ‘templo’, normalmente denominado de ‘igreja’, assume um 
papel importantíssimo na construção e desenvolvimento dessa sociedade. A igreja 
surge assim, como um dos locais sagrados de adoração e de prática litúrgica, 
onde ‘existe’ a possibilidade dos seus crentes se ‘aproximarem’ mais do seu deus, 
como se da sua conceção, a realidade divide-se em dois mundos diferenciados 
e separados: o profano, da terra; e o sagrado, do céu, estando assim estes locais 
como que em ligação, podendo se ‘comunicar’, como afirma Mircea Eliade, 
quando se refere ao espaço sagrado:

(...)no interior do recinto sagrado, o mundo profano é transcendido. Nos níveis mais 
arcaicos de cultura, essa possibilidade de transcendência exprime-se pelas diferentes 
imagens de uma abertura: lá, no recinto sagrado, torna-se possível a comunicação com 
os deuses; consequentemente, deve existir uma “porta” para o alto, por onde os deuses 
podem descer à Terra e o homem pode subir simbolicamente ao Céu. Assim acontece 
em numerosas religiões: o templo constitui, por assim dizer, uma “abertura” para o alto e 
assegura a comunicação com o mundo dos deuses (ELIADE, 1992, p.19).

 Quanto ao espaço religioso em si, este é alvo de mudanças significativas 
sempre que a prática altera substancialmente, ou então quando este deixa a 
prática religiosa para acomodar outro tipo de vivência (biblioteca, museu, etc.). 
Esta influência é consequente da evolução e alteração das doutrinas teológicas, 
a que no momento atual privilegia conceitos de participação, comunidade, 
inclusividade, cercania e beleza sem ostentação, conceitos estes que devem 
reger o trabalho dos técnicos responsáveis por novas edificações, ou restauros e 
conservações de edificações religiosas já existentes. (ELIADE, 1992)



083

 A própria alteração do rito religioso tem implicações do espaço religioso e 
como este depois das alterações fica propício ou não à prática, levando assim a 
restruturações e alterações de partes do espaço ou em alguns casos mesmo de 
todo ele. De modo a contextualizar ligeiramente estes dois últimos  parágrafos, é 
de referir as reformas litúrgicas, nomeadamente o movimento de reforma litúrgica 
iniciado na década de 1960, pelo Concílio Vaticano II47, o qual é responsável pela 
alteração e convergência das práticas do Rito Romano. Uma das mais significantes 
alterações e a qual se refletem diretamente no edifício proposto para ensaio, bem 
como nos vários apresentados ao longo desta dissertação, é o ‘regresso às fontes’, 
que se justificam, dadas as descobertas e leituras de textos antigos sobre práticas 
litúrgicas.
 Só para apresentar uma das alterações mais visíveis, de modo também a 
manter sucinta e resumida esta parte, é a alteração quanto à postura do padre. 
No passado, o padre virava-se para o altar, de costas para a congregação, 
ocorrendo o rito religioso virado para o trono. As reformas fizeram com que o padre 
se voltasse para o povo, separado dele pelo altar, deste modo tenta-se simbolizar 
o desejo de que a missa se torne mais centrada nas pessoas, no entanto áreas 
como por exemplo o trono deixam de ter uso prático, levando em alguns casos à 
degradação destes espaços. (ELIADE, 1992)
 A evolução do rito religioso é algo que evoluiu consoante a vontade 
dominante e consciência da sociedade religiosa praticante, de modo a enquadrar 
melhor as suas vontades e em alguns momentos de modo a servir como uma 
renovação para atrair novos fiéis. O estudo da teologia, quanto ao rito religioso e 
à liturgia, completa esta parte mencionada, assim para melhor compreensão do 
tema é de referir a leitura de alguns documentos, que melhor elucidarão quanto 
á questão, poderão ser eles a Carta do Papa João Paulo II aos artistas, a tese de 
doutoramento em teologia de Enrique Antonio Illarze Delgado, tendo estes sido 
consultados sobre o assunto, outros documentos relativos aos cânones religiosos 
poderão também responder às mesmas questões.
 Passando agora à parte de apresentar alguns exemplos de conservação 
e restauro, importa referir que não será aplicada nenhuma regra quanto à 
apresentação dos projetos e que o objetivo é retirar elações sobre alguns 
procedimentos, com sucesso ou não, desses mesmos projetos que serão de seguida 
referidos. Ficando esclarecido o propósito desta parte, passa-se de seguida a referir 
um procedimento o qual já foi referido no Capítulo I, sobre a introdução histórica 
às teorias de intervenção, quando se referiu o dado momento em que é tomada 
consciência do conceito de arte e da unidade de estilo de certo monumento no 
qual se está a intervir. Chegando a este ponto procede-se então à remoção de 
vários elementos, os quais não façam parte do estilo primitivo do monumento, 
deixando somente o que pertença ao estilo em questão, salvo raras exceções de 
peças que devido ao seu maior valor se façam prevalecer. O mesmo acontecera 
na Sé de Braga (img.30 e 31), esta de estilo primitivo românico, considera-se como 
sendo a ‘primeira’ obra românica em Portugal. (BLOND, 2008; ROSAS, 1995)

47 O Concílio Vaticano II, XXI Concílio Ecumênico da Igreja Católica, foi convocado no dia 25 de 
Dezembro de 1961, através da bula papal “Humanae salutis”, pelo Papa João XXIII, de modo a discutir 
a ação da igreja até ao momento e definir uma nova ação para o futuro. Como disse em 2000, João 
Paulo II que: “o Concílio Vaticano II constituiu uma dádiva do Espírito à sua Igreja. É por este motivo que 
permanece como um evento fundamental não só para compreender a história da Igreja no fim do 
século(...)
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IMG.32 Estatuas de 6 dos 12 apóstolos na entrada do mosteiro da batalha. É facilmente percetível 
a diferente coloração das estátuas, significando o restauro de umas e outras significando a 
consequente degradação.

IMG.30 Sé Catedral de Braga - Fachada principal 
(bilhete postal)

IMG.31 Sé Catedral de Braga - Fachada lateral 
norte: cabeceira ou capela-mor (bilhete 
postal)
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 Durante alguns anos esta austera catedral românica sofreu várias 
modificações e acrescentos na sua maioria barrocos por parte dos bispos, os 
quais viram a necessidade de na altura de ostentar a catedral. No entanto na 
década de cinquenta e sessenta a DGEMN intervira na Sé, onde se procedeu 
á remoção das variadíssimas partes barrocas, então consideradas como partes 
que faziam distúrbio na leitura românica do edifício. Esta tentativa de assimilar 
um só estilo, o primitivo, aquele que fora a intenção inicial do seu primeiro artista, 
através da remoção do que não fosse tal estilo, traduziu-se num procedimento, o 
qual apesar de correto, tendo em conta a procura pela unidade de estilo, peca 
pela consequente remoção das peças novas introduzidas, as quais poderão ter 
associados valores artísticos fortes. Às vezes mantêm-se e preservam-se, como foi 
o caso do órgão de estilo barroco na Sé de Braga que foi mantido e restaurado, 
no entanto coloca-se a questão se não se terão, no entanto, cometido erros de 
julgamento e perdido elementos artísticos de valor elevado. (BLOND, 2008; ROSAS, 
1995)
 Outro monumento que ‘sofreu’ o mesmo tipo de intervenção, foi o Mosteiro 
de Santa Maria da Vitória ou como é vulgarmente conhecido, o Mosteiro da Batalha 
(img.32). É considerado como o grande monumento do gótico tardio no nosso país, 
tendo sido construído para celebrar a vitória das tropas portuguesas sobre as tropas 
espanholas, as primeiras comandadas por Nuno Alves Pereira, as quais alcançaram 
a vitória em Aljubarrota, a 14 de Agosto de 1385. A sua grandioza dimensão e 
riqueza arquitetónica, fazem deste monumento dos mais importantes na história 
da arte de Portugal, bem como na história do restauro do nosso país. As obras 
deste mosteiro tiveram na linha do tempo um prazo longo, o que se traduziu em 
que estas tivessem sido levadas a cabo por diferentes intervenientes, inicialmente 
dirigidas pelo arquiteto Afonso Domingues e posteriormente pelo mestre Huguet. 
Em 1836, o rei D. Fernando II, ficou impressionado pela degradação apresentada 
pelo mosteiro, retornando á capital declarou que se deveriam tomar medidas para 
restaurar e preservar tal monumento, exemplar de excelente história e arquitetura. 
Assim em 1840, é apontado como responsável pelas obras de restauro do mosteiro 
Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque (1792- 1846), já referido no capítulo anterior.
 O trabalho de Mouzinho foi importante nas obras de restauro, apesar de 
este não as ter visto finalizar, ficando estas a cargo dos responsáveis seguintes, os 
quais seguiram as ideias iniciais. Um dos métodos usados por Mouzinho e o qual se 
vê de grande utilidade e além de correto, pois facilitava o restauro do mosteiro 
ao seu estado inicial ‘correto’ e diminuía o risco de o artista responsável colocar 
o seu cunho artístico na obra, o que causaria uma quebra na autenticidade e 
artisticidade da obra, como refere Mouzinho quando diz: 

O problema que tem a resolver o restaurador de um monumento precioso é um 
problema de copia ou fiel imitação; deve excluir a invenção propria e até mesmo o 
espirito de correcção e de melhoramento. Não é licito ao restaurador introduzir na obra 
que restaura, ideias nem concepções extranhas ás do primeiro inventor (MOUZINHO, 
1854, p.26).

 Para tal ajudaram os desenhos e textos de James Murphy (1792- 1795), o qual 
visitára Portugal para descobrir e estudar o gótico no nosso país. Os ricos desenhos 
e testemunhos do mosteiro, retirados por Murphy, ainda quando o anterior se 
encontrava em boas condições, ajudou a obra de Mouzinho, na medida em que 
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este pôde observar com alguma exatidão o que deveria ser mantido ou retido e 
como proceder ao restauro das partes já desaparecidas. Assim a documentação 
já retirada do edifício, quando este se apresentava em bom estado, ajudara as 
obras de restauro, o qual se provou ser um método essencial em qualquer obra 
do género, pois facilitava o trabalho do restaurador e, além disso, juntava a 
necessidade de este seguir os desenhos para assim obter um objeto fidedigno do 
original, sem este cair em tentação de restaurar algo fora o estilo unitário da obra. 
(BLOND, 2008; ROSAS, 1995)
 A Batalha fora restaurada até alcançar uma identidade e identificação 
plena entre o antigo e o novo, uma prática que era normal e correspondia ao 
sentir romântico e patriótico dos artistas do séc. XIX, o qual é descrito na seguinte 
memória: 

...estou certo que quando o tempo lhes houver dado a tinta vetusta que tem as partes 
antigas do monumento, e que me não era possivel darlhes, hão-de ellas confundir-se 
inteira e completamente com a primitiva edificação (MOUZINHO, 1854, p.27).

 Na sua maioria, as obras de restauro mais marcantes, centravam-se muito 
na remoção das partes ‘extra’ que lhes tinham vindo a ser acrescentadas ao longo 
dos anos e ao restauro, devido ao abandono e consequente desmoronamento. 
Monumentos como os mosteiros de Alcobaça, Batalha, Carmo, Jerónimos, Santa 
Cruz de Coimbra, o convento de Cristo, e as Sés de Coimbra, Guarda, Viseu e 
Lisboa. Este fenómeno deveu-se ao entendimento que se tinha da palavra restaurar 
na altura em Portugal, em meados de 1830, como refere Rosas:

O termo restaurar/restauração é entendido desde a década de 1830, na imprensa 
periódica portuguesa como: renovar, reformar, repor no antigo estado, (…) [a] ideia de 
“repor no antigo estado” é a que prevalece e ganha raízes (Rosas, 1995: 305).

 No geral, as intervenções nos monumentos mais significativos à data e que 
ainda hoje o são, centraram-se como já foi referido na restituição da sua unidade 
de estilo primitivo, através da remoção do que assim o afetava. Posteriormente e 
mais próximo da atualidade, as atividades de restauro e conservação, centrár-
se-ão mais na conservação e manutenção desses tais monumentos, salvo raras 
exceções em que sejam necessárias intervenções de cariz mais interventivo. As 
mentalidades acerca do movimento alteraram-se, em parte devido à influência da 
evolução da teoria vinda do estrangeiro, mudando o modo de se intervir na obra, 
assim tornam-se importantes estas operações de manutenção e conservação, pois 
permitem que na sua maioria se conserve todos os materiais existentes e originais, 
preservando assim, tanto a memória do feito mas também a memória material. 
(BLOND, 2008; ROSAS, 1995)
 Era possível neste ponto descrever variadíssimas ações de restauro e 
conservação empreendidas, não só nacionais, mas como também internacionais, 
como por exemplo o caso do coliseu, já largamente discutido. As opções tomadas 
por Valadier e Stern ficaram para sempre marcadas por controvérsias, no entanto, 
na altura foi a melhor solução pensada pelo artista, por exemplo a de usar travertino 
como muro para suster a parede do Coliseu, com esta intervenção rápida e eficaz 
hoje é possível ainda vislumbrar o Coliseu com a sua magnífica estrutura de pé. Daí 
que para o seguinte ponto, o propósito pensa-se já ter sido alcançado, quando 
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as obras acima referidas e o que nelas fora feito, mas de realçar o que fica retido 
e melhor se traduzirá no ensaio, será o papel tido pelo responsável da obra de 
restauro, as suas ideias, convicções, o amor, a dedicação e mesmo até a sociedade 
em si, que deste processo todo se desenvolve e a carateriza, a qual se influencia 
bastante a ação do restaurador.
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Um olhar sobre alguns projetos referência

 

 Neste ponto, ao contrário do que tem sido corrente, serão feitas referências 
a dois projetos e aos quais se irá fazer uma nota introdutória, seguida de uma 
breve interpretação dos projetos, constatando os aspetos positivos e negativos dos 
mesmos, esperando com isto retirar algumas ideias, conceitos e guias para a parte 
seguinte do ensaio.
 Os projetos escolhidos para este ponto, são os seguintes: o Palácio do 
Marquês de Castelo Rodrigo, mais concretamente a valorização do palácio e suas 
redondezas, projeto de valorização e restauro da autoria dos arquitetos João Paulo 
Rapagão e César Fernandes. O segundo projeto escolhido é a recuperação do 
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, feita pelos arquitetos Alexandre Alves Costa, Luís 
Urbano e Sérgio Fernandez.
 Com a apresentação destes projetos, pretende-se retirar algumas elações 
quanto ao processo de intervenção, as motivações nos mesmos, prós e contras 
encontrados durante o processo de restauro e valorização, de modo a obter uma 
ideia clara do que concerne o projeto de restauro e valorização, retirando assim o 
método ‘operandi’ mais bem fundamentado através deste último olhar à prática, 
com o apoio teórico já estudado e assim passando a aplica-lo da melhor maneira 
possível no ensaio projectual o qual é proposto no capitulo seguinte.

Valorização do Palácio do Marquês de Castelo Rodrigo

 Como já foi referido anteriormente, o seguinte projeto ao qual se fará uma 
breve análise é o resultado da intervenção dos arquitetos João Paulo Rapagão 
e César Fernandes. O projeto do qual participaram, enquadra-se no cimo de um 
cabeço (img.33), no território de Ribacoa e muito próximo do rio Côa e da ribeira de 
Aguiar.
 Recuando um pouco na história, é de referir que outrora Castelo Rodrigo, 
já fora uma vetusta população, com extensa região agrícola e além disso, sede 
de Concelho. De modo a chegar ao ponto em que o local se encontrava antes 
da intervenção, é necessário referir que durante a dominação filipina, Castelo 
Rodrigo teve a ‘infeliz’ oportunidade de naquela mesma aldeia, possuir o solar 
do denegrido Cristovão de Moura, fatídico Conselheiro do Cardeal-rei e nefando 
agente de corrupção propiciadora das Cortes de Tomar. Aquando a rebelião de 
1640, devido às ações de Cristovão de Moura, a população em forma de luta e 
protesto assaltaram e reduziram a escombros o palácio.
 Daqui resultou um imóvel arruinado (img.34), representante da traição e 
testemunho do homem e do tempo. Como afirmam os autores, sobre o que 
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IMG.33 Vista aérea de Castelo Rodrigo, data desconhecida. É percetível na parte de cima da 
povoação o local do palácio, no cimo de um cabeço.

IMG.34 Esquisso da ruína do palácio. IMG.35 Fotografia tirada da parte superior 
do muro, mostrando o pátio e seus espaços 
adjacentes depois da intervenção.
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IMG.38 Arranjo urbanístico do palácio de 
Cristóvão de Moura.

IMG.39 Arranjo urbanístico do palácio de 
Cristóvão de Moura.

IMG.36 Interior do recinto das ruínas do palácio 
de Cristóvão de Moura

IMG.37 Arranjo urbanístico do palácio de 
Cristóvão de Moura.
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achavam da ruína de Castelo Rodrigo quando na sua presença:
(…) representa, aqui, um processo de construção da destruição da arquitectura onde 
a afirmação do espaço negativo concorre com a resolução do espaço positivo. 
Representa, ainda, um exemplo de transformação psicológica de um dado natural ou 
artificial que evoca a vitalidade do passado e afasta a caducidade de todas as coisas. 
Representa, finalmente, um objecto de reflexão histórico, filosófico ou arquitectónico 
ou, ainda, e apenas, um bastidor visual com uma grande capacidade interpretativa e 
subjectiva para o visitante.48

 Deste modo a ruína terá alcançado um estado, que a elevasse ao ponto 
de ser considerada monumento nacional em 1922, assim reconhecendo o valor 
desta na história de uma nação e além disso o valor dela na esfera da vivência 
entre população e o conselheiro, a qual rica em momentos, carateriza e enriquece 
a própria história pessoal da ruína.
 Com o elemento arquitetónico quase fundido com o elemento natural do 
terreno e com a envolvente a propiciar um ambiente nostálgico à ruína, a sua 
orientação, regra, as várias perspetivas que proporciona e os variadíssimos planos, 
alguns quase nulos, outros a meio termo, propiciou aos arquitetos uma ação de 
intervenção de modo a realçar o existente da ruína, como e bem referem os 
autores: 
 

A acção estabelece, por isso, princípios para a valorização do Palácio do Marquês de 
Castelo Rodrigo com a criação e dinamização de uma estrutura espacial e funcional 
que se disponibiliza para animar Castelo Rodrigo, reforçando a leitura dos seus espaços 
e procurando a glorificação e exaltação da ruína.49

 O projeto de valorização (img.35) consistiu em três fases, a primeira executada 
entre 1993 e 1994, pretendia a consolidação das estruturas existentes (img.36), já 
que a degradação observada in situ em 1992, era elevada e corri-a o risco de se 
estender mais. A outra fase consisti-a na pavimentação diferenciada dos espaços 
existentes (img.37, 38, 39), consoante o estudo do que os ditos espaços teriam sido 
outrora e no preenchimento dos vãos, operações estas executadas entre 1996 e 
1999. A última fase consistiu na materialização de um posto de acolhimento, de 
modo a fornecer articulação entre exterior e interior, deste modo criando boas 
condições para o uso turístico do espaço.
 Toda a intervenção tenta evocar a sensação do utilizador, enquanto 
percebe o espaço e este ‘entra’ no seu imaginário, trazendo para a esfera do real 
as interpretações pretendidas quanto ao pedaço de história que naquele local se 
fez. Em relação às escolhas, desde materiais e opções formais de projeto, passa-se 
a citar as palavras dos autores quando referem: 

O desenho proposto reforça a concepção do espaço existente, denunciado pelas 
estruturas encontradas em 1992. O palácio é revelado e traduzido com a pavimentação 
dos espaços exteriores - acessos, pátios e cisterna - e dos espaços interiores - salas, 
quartos e capela - da sua estrutura formal e funcional. As diferentes texturas, mais 
nobres e macias do interior e mais pobres e agrestes do exterior, transmitem ao visitante 
as diferentes sensações e interpretações que se pretendem dar a conhecer (…) a 

48 Citação encontrada na página web do arquiteto João Paulo Rapagão, com o seguinte endereço 
web: http://joaorapagao.com/op_details.php?id=57&image_id=2.
49 Idem.
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concepção propõe a consolidação das estruturas e a pavimentação dos espaços que 
acolhem e materializam esta ideia recorrendo ao granito e ao ferro, entre a tradição e 
a transformação dos elementos naturais e artificiais, assinando a contemporaneidade 
da acção.50

 A escolha inicial, da consolidação do existente sem recorrer à mimese, ou a 
reconstrução de partes em ruína, a vontade de prevalecer a ruína como elemento 
fundamental e principal do conjunto, revelou-se uma boa escolha, na medida 
em que não se adulterou nem a imagem, nem a memória do local, visto que o 
contrário poderia ter resultado numa rutura do objeto da ruína e adulteração da 
autenticidade da obra. Outro aspeto que se revelou positivo, fora a escolha de 
materiais, granito e ferro em quase toda a intervenção, o que possibilitou a boa 
diferenciação do que era ruína e intervenção, não correndo o risco de se ‘misturar’ 
uma e a outra criando erro de discernir entre o velho e o novo.
 Desde os materiais utlizados no pavimento, até ao modo como estes foram 
aplicados sem comprometer a imagem primordial do palácio, o jogo de sensação 
e perceção usado até à chegada e depois da chegada ao palácio, elementos 
que no seu conjunto promoveram este espaço, antes desaproveitado e em estado 
indigno, a um estado respeitável e digno de uma ruína que conta um ‘pedaço’ 
da história de um povo e ao qual na atualidade o pode ‘ensinar’ e mostrar de um 
modo agradável.

Consolidação do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

Sempre que se refere a recente intervenção de valorização do mosteiro de Santa Clara-
a-Velha em Coimbra, surge, em primeiro lugar e obrigatoriamente, uma aproximação à 
complexíssima e antiquíssima história do Mosteiro, não por fetiche mas por necessidade 
da própria compreensão das razões de ser da intervenção, do enorme esforço de 
engenharia hidráulica envolvido, dos dilemas da arqueologia e do acerto das opções 
arquitectónicas que a operação envolveu (Manuel Graça Dias51, 2009: p.17).

 O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, construído nos séculos treze e catorze, é 
um bom exemplo de arquitetura gótica e o qual nos possibilita uma memória ‘ainda 
viva’ da teimosia das freiras clarissas que lá residiam, vencidas posteriormente pelas 
sucessivas enchentes do Mondego. O Mosteiro localiza-se em Coimbra, muito perto 
da margem do rio Mondego, situação que logo após a sua construção se revelou 
um problema, devido às sucessivas inundações (img.40).
 Templo de três naves, sem transepto, com cabeceira tripartida e com a 
capela-mor mais ampla que as laterais. Como era costume na arquitetura monástica 
feminina, o corpo principal é dividido em duas áreas distintas, sendo uma delas 
destinada aos leigos que iam assistir ao ofício divino e outra parte às freiras clarissas, 
tendo estas também acessos distintos. Em termos de estilo do edifício, este toma 
50 Citação encontrada na página web do arquiteto João Paulo Rapagão, com o seguinte endereço 
web: http://joaorapagao.com/op_details.php?id=57&image_id=2.
51 Arquiteto e professor da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e do Departamento de 
Arquitectura da Universidade Autónoma de Lisboa. Diretor do Jornal Arquitectos.
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principal importância, pelo fato de se tratar de um caso especial de arquitetura 
mendicante da primeira fase do gótico, com algumas particularidades, como por 
exemplo este ser todo abobadado, caso único dentro da família mendicante. Além 
disto é interessante referir que este mosteiro possui algumas soluções construtivas 
que decorrem diretamente do Mosteiro de Alcobaça, em parte graças ao 
mestre Domingos Domingues, primeiro mestre de Santa Clara-a-Velha e Estevão 
Domingues que se seguiu a este, durante o século XIV. (IGESPAR; Alexandre Costa, 
Sergio Fernandez, 2009)
 A atuação do Mondego neste mosteiro, terá tido uma importância marcante, 
quer na sua utilização e durabilidade visto que, depois de as freiras muito tentarem 
a todos os custos lá permanecerem, através de elevação de pisos e espantosa 
teimosia, o rio terá levado a melhor e feito com que este mosteiro ficasse sem uso e 
consequentemente ao abandono. Este abandono era relativo ao uso prático para 
o qual tinha sido designado, já que vinham a ser executadas obras de intervenção, 
de modo a conservação de algum modo o que ficava acima do nível das águas, 
já que sazonalmente o rio subia e estragava todo o trabalho que lá tivesse sido 
feito. O problema da inundação só fora resolvido muito mais tarde, já no século 
vinte e um, quando se decidiu construir uma ‘ensecadeira’, envolvente ao mosteiro 
com vários metros de profundidade, o que finalmente resolveu o problema das 
constantes inundações (img.41). Poderá ou não, as cheias sazonais terem sido um 
fator que tenha influenciado uma característica interessante deste mosteiro, que é 
a não existência de decoração e arquitetura proveniente de outros estilos, estando 
assim o gótico representado na sua forma pura e inalterada (Alexandre Costa, 
Sergio Fernandez, 2009).
 Mediante um concurso lançado pelo IPPAR e ganho pelo ‘Atelier 15’, do 
qual fazem parte Alexandre Alves Costa e Sergio Fernandez, levou-se a intenção 
de consolidar a ruína e valorizar todo o conjunto, através da implementação de 
circuitos de visita que permitissem visualizar todo o conjunto e que oferecessem 
ao visitante uma sensação de vivência do espaço em ruína. Além disto estava 
comtemplada a criação de um espaço que conte-se todo um espólio de artefatos 
encontrados, durante o período de escavações arqueológicas.
 Quanto ao papel do ‘Atelier 15’ no projeto e quanto às suas intenções, é 
de valorizar o entendimento que estes tiveram, quanto ao valor e impacto da ruína 
enquanto objeto de arquitetura que apesar de já sem o uso inicial ou qualquer 
outro, retinha em si uma forte base sensorial e histórica no modo como a ruína 
se apresentava. A tentativa de deixar, ou colocar as peças ou partes de edifício 
nos locais originais, gerou alguma controvérsia, já que Alexandre Alves e Sergio 
Fernandez eram da opinião de que nem tudo é objeto de museologia, como 
referem que não se devem criar espaços artificiais para peças que têm o seu lugar 
natural.

Cremos que uma das regras de ouro de um certa museologia contemporânea é a 
de não criar espaços artificiais para as peças que tem os seus lugares naturais, não as 
retirando do seu uso ou da compreensão clara do que já teve, (…) deve, se puder, 
continuar a fazer parte da estrutura que foi o pretexto para a sua criação (Alexandre 
Alves, Sergio Fernandez, 2009: p.14).

 Apesar desta visão clara e definida dos arquitetos, houve sempre quem 
não aceitasse esta opinião quanto onde deviam ficar as peças, tendo chegado 
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IMG. 41 Vista aérea do Mosteiro e ruínas do claustro. Já se é possível observar os acessos às ruínas, 
no entanto o espaço total ainda se encontra em final de obras.

IMG.40 Fotografia do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha ainda inundado pelas cheias do Mondego.
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IMG. 43 Aspeto parcial do claustro

IMG.42 Aspeto parcial das ruínas do claustro, com igreja em último plano.
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IMG.44 - Planta do primeiro piso do mosteiro e da ruína do claustro com evidência das aberturas
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algumas partes e peças do mosteiro, a serem retiradas do seu local original e 
colocadas em exposição permanente no edifício novo.
 Outro aspeto do qual é importante falar, é relativamente à opção de 
projeto, de os arquitetos terem possibilitado o percurso ‘quase’ livre pelo mosteiro, 
opção esta concretizada por estruturas de passadiços que permitem que os 
visitantes percorram ‘quase’ a totalidade dos espaços do mosteiro, possibilitando 
assim verem e apreenderem todos os espaços que este oferece, em algumas 
partes é mesmo possível ‘pisar’ o piso do próprio mosteiro, este recolocado com 
peças novas, permitindo assim que o visitante possa ‘entrar’ ligeiramente na 
nostalgia provocada pela ruína, em vez de a poder somente olhar ao longe, sem a 
possibilidade de ‘pisar’ e tocar.
 

É nossa posição de princípio que uma obra de arquitectura, por mais importante que 
seja do ponto de vista patrimonial, íntegra ou arruinada, deve ser visitada livremente, 
sem imposições de percursos que obriguem a visões parciais ou tenham implícitas 
interpretações não verificáveis senão por quem teve acesso a toda a informação 
(Alexandre Alves, Sergio Fernandez, 2009: p.14).
 

 Além dos aspetos anteriormente referidos, é necessário mencionar que o 
mosteiro não se estabeleceu com um monumento onde só se pratica uma mera 
passagem, observação e contemplação da arquitetura, oferece também a 
possibilidade de albergar eventos culturais, dando assim espaço para novos usos, 
estes diferentes do original, mas que dada a situação atual do monumento se 
enquadram plenamente e dotam o edifício de uma nova vida, outra para além 
do aspeto de ruína e museu. 
 Assim o Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, apresenta-se ao público, como um 
todo inseparável, com o seu edifício principal, o recente pátio e claustro  (img.42 e 43)

descobertos, assim como o novo edifício que alberga e completa a musealização 
do espaço. As possibilidades oferecidas pelos arquitetos, através do projeto, 
da liberdade de percursos, dos materiais que se fundem com o existente sem o 
danificar visualmente ou se confundirem entre eles e os usos culturais variados que 
foram possibilitados depois da intervenção, é de concluir que a intervenção soube 
responder aos critérios iniciais requeridos e também aos critérios ‘invisíveis’ que o 
próprio monumento acarreta e que só se mostram depois de concluída a solução, 
sendo visíveis da forma como a proposta se relaciona com a ruína e o mosteiro, 
sendo também a relação que este conjunto terá com a sociedade que ali passará.
 

Que podem ou devem dizer os autores de uma obra da sua autoria que está 
praticamente concluída: usem-na, interpretem-na e critiquem-na. O nosso trabalho 
terminou, os argumentos que utilizamos para defender e realizar já deram, ou não os 
seus efeitos. (…) Que sirva, (…) a reflexão que todos fizemos, como um primeiro passo 
para a necessária avaliação que um lugar tão representativo, cultural e historicamente, 
obviamente, impõe (Alexandre Alves, Sergio Fernandez, 2009: p.6).
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Ensaio de Conservação e Valorização da 
Igreja de Matriz de Ovar

 

 Depois do desenvolvimento teórico efetuado no primeiro capítulo e 
de seguida se ter (ainda que breve) analisado alguns exemplos de obras de 
conservação e restauro, umas de cariz religioso e outros variados, chegou-se ao 
ponto de convergência da aprendizagem e reflexão efetuada durante o decorrer 
de todo este processo de refinação do pensamento quanto à práxis e teoria da 
conservação e restauro.
 Após terem sido estudadas as teorias desenvolvidas pelas figuras mais 
representativas e movimentos mais mediáticos da prática do restauro e conservação, 
chegou-se à etapa de tal aprendizagem ser condensada e filtrada, segundo as 
convicções, opiniões e boa prática do autor. Disto resultará um ensaio projectual 
mais elaborado do ponto de vista teórico, no qual este se possa fundamentar, 
criar bases e justificar as ações tomadas, na medida em que se enquadrem no tal 
movimento e teoria defendida.
 Do mesmo modo que a teoria afetará o ensaio, assim também o fará a práxis, 
com a ajuda oferecida pelo estudo e breve análise de alguns projetos de caráter 
semelhante ao pretendido neste ensaio. Nem todos os projetos analisados, foram 
referenciados na presente dissertação devido à limitação imposta, tanto formal 
como escrita, pois levaria a uma pesada e longa descrição teórica de projetos, 
em alguns casos já largamente estudados noutras publicações. No entanto, os 
ensinamentos, métodos e bons e maus resultados, estarão presentes neste ensaio 
tal como os dos projetos aqui analisados, uns de forma algo que direta outros 
disfarçadamente embutidos na gênese do pensamento que motivou o trabalho e 
as consequentes escolhas.
 Encontrado o problema relativo ao estado atual da igreja e a atenção que 
estava a ter, pelas entidades responsáveis, gerou-se a necessidade de realçar, 
para o interesse da conservação deste monumento, em grande parte recorrendo 
à sua manutenção regular, para diminuir custos e futuras intervenções. Além deste 
problema, existe a problemática do espaço abandonado dentro do imóvel, o que 
levou à análise de várias possibilidades para se valorizar estas partes abandonadas 
e de igual modo valorizar o todo da igreja. Para tal acontecer, de modo coerente 
e coeso, de seguida será feita uma introdução ao monumento, fazendo alusão à 
sua história, relação com a cidade, transformações da qual terá sofrido e depois 
desta abordagem terá lugar o ensaio projectual do mesmo.
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A Igreja Matriz de Ovar

 

 Das cinco freguesias existentes no concelho, é em Ovar onde se concentra 
a maior fonte de investigação local, em grande parte devido à sua riqueza em 
arquitetura, arte e cultura. Daqui destaca-se a Igreja Matriz do concelho, tendo 
por seu titular São Cristóvão. É de lamentar desde já a perda de vários documentos 
relativos à história da igreja incluindo os valiosos livros de visitações, o que em 
parte dificulta a investigação, no entanto propicia-nos uma crescente vontade 
de manter viva a sua memória, estudando o que existe e acrescentando novos 
elementos históricos e perspectivando novas formas de investigação.
 A primeira referência de que temos conhecimento da Igreja, dedicada a 
São Cristóvão é de maio de 1132, estando localizada ainda em Cabanões (img.46). 
Existe assim a referência a documentos do século X (992), que referem existir dois 
templos, um em S. Donato e outro em S. João de Ovar. Estas são as primeiras 
referências que nos chegam, sobre a Igreja em Ovar, tendo sido a Igreja de S. João 
a primeira Igreja Paroquial sob a designação de São Cristóvão de Cabanões52. 
(Bastos, 1985; Ferreira-Alves, 2009)
 A primeira alusão documental, sobre a Igreja de Ovar, em relação à sua 
transferência do lugar de Cabanões para a vila de Ovar, surge no século XVI, mais 
propriamente em 1550, no entanto existirão outros documentos que defenderão que 
esta havia sido transferida na primeira metade do século XV. Depois de transferida 
para a atual localização, esta passou de uma só nave, para uma igreja de três 
naves. Da antiga escreveu, o visitador Diocesano o seguinte: ...por me dizerem que 
de novo se quer edificar a Igreja de naves, mando que enquanto não, a segurem 
dentro dos mesmos fregueses, sob pena de dois cruzados... (Bastos, 1985: 4)
 Em 1623, D. Rodrigo da Cunha considera-a: (…) das fermozas Igrejas do Bi 
pado (Cunha, 1623: 388), esta de bom gosto, com os seus azulejos hispano-árabes, 
no entanto em 26 de Outubro de 1665 “o Visitador, Fernam Pereira Soares” diz que:

…a Igreja se achava arruinada, e arrebentada a parede nas linhas quasi todas, chovendo 
em algumas partes do norte, e em principal no altar de Nossa Senhora do Rosário, e por 
me dizerem que de novo se quer edificar a Igreja de naves, mando que em quanto não, 
a segurem dentro os mesmos freguezes, sob pena de dez cruzados, por se apropinquar 
o Inverno (Pinho, 1959: 156).

 Estando em 1665, a igreja muito arruinada, como já fora verificado, iniciou-
se a sua reedificação no século XVII, onde se terão cedido sepulturas primitivas, 
dentro do templo, a algumas famílias nobres, que por isso concorriam com mais 
avultadas quantias para as obras (Bastos, 1988). Atualmente ainda se consegue 
verificar tal sucedido, lendo-se em epígrafe (img.47):

52 Chega-se a esta dedução pela existência, ali, de um cemitério de que resta, junto à Capela (hoje 
sede da Paróquia de São João de Ovar), um grande túmulo medieval (Bastos, 1985: 3)
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IMG. 47 Epígrafe existente no lado norte da Igrea Matriz

IMG. 46 Antiga Capela de São Donato,no lugar 
de Guilhovai, Ovar. Derrubada em 1906, contra 
o parecer das autoridades eclesiásticas, as 
suas ruínas permaneceram de pé durante mais 
algumas dezenas de anos.
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 Enquanto as obras de reedificação da igreja não tinham data final à vista, 
começando a preocupar e a desesperar a população, o culto era realizado na 
Capela da Nossa Senhora da Graça, localizada ligeiramente a sul da principal e 
somente em 1679 é que o culto se começou a realizar na nova igreja reedificada 
(img48 e 49).
 Um dos séculos importantes para a igreja Matriz de Ovar, fora, sem dúvida 
o século XVIII, onde além de ter sido construída a Casa da Fábrica, demolida em 
1854, foi também construída a capela e sacristia dos Passos53, que se encontra no 
lado norte da igreja. Foi também neste século que se deu o terrível terramoto de 
1755, o qual teve impacto negativo da igreja, como nos foi possível ler em, “As 
Memórias Paroquiais” (1758), onde foram fornecidas informações precisas sobre as 
várias paróquias, através da resposta a vinte e sete questões sobre a terra, sendo 
estas a que nos interessa analisar. Nesta obra referem alguns danos causados pelo 
terramoto de 1755, à Igreja Matriz, os quais passamos a citar:

(…)padeceo ruina a Cappella maior da Igreja, porque tendo já duas aberturas, as deo 
mais a conhecer. Cahirão duas Cruzes: huma do frontespicio da Igreja, outra da Cappella 
mór; abriu-se a abóbeda da Cappella do sr. dos Passos por varias partes: descomposselhe 
o telhado; cahiulhe a Cruz, e duas pirâmides. Igual ruína experimentou a abobeda da 
sancristia chamada do Senhor, e as paredes, que abrirão.(…) As Cappellas dos Passos 
abrirão em varias partes; cahirão por terra as Cruzes, e Piramides, que lhes servirão de 
remates. (…) Louvou-se a perda em duzentos mil reis; toda se acha reparada; excepto a 
Cappella maior, que como he de Padroeiro, se espera este Verão que, com o respeito 
do Ex.mº e R.mº Sr. Nosso Perlado se rezolvera a reparala (Bastos, 1984: 34).

 Na mesma obra, podemos ainda aferir a seguinte informação sobre a igreja:
 

Acha-se a Igreja Matris bem no meio da freguesia, e tem dezoito lugares digo tem 
dezassete lugares, porque alem dos quinze apontados no Interrgatorio 5º tem mais o 

53 Os Passos (Capelas dos Passos), consideradas Imóveis de Interesse Público desde 1946, constituem 
um conjunto de sete capelas de estilo rococó que datam do século XVIII e que representam um registo 
arquitetónico e artístico único de Portugal. Percurso evocativo da caminhada de Jesus pelas ruas de 
Jerusalém, desde o Pretório de Pilatos até ao Calvário (já fora dos muros da cidade), a Via Sacra foi 
recriada nos mais variados locais, para recordar, a quem a percorresse, a Paixão de Cristo, observando 
a iconografia presente em cada uma das estações. A procissão dos Passos de Cristo era uma tradição 
antiga de Ovar, realizada com figuras de palha e com capelas portáteis até à construção deste conjunto, 
ocorrida entre 1747 e 1756. Inicialmente, eram edificações isoladas, que a cidade foi integrando e 
envolvendo por outros imóveis de maiores dimensões. O primeiro passo é o da capela do Pretório, 
na igreja matriz, rematado por frontão de volutas interrompido e com retábulo de talha polícroma no 
interior. Os restantes cinco conservam uma estrutura idêntica, com fachada-portal definida por pilastras, 
coroada por cimalha curva assente sobre aletas e decorada por enrolamentos de folhas de acanto. 
Sobre o frontão triangular, encontram-se dois balaústres laterais e uma cruz na empena. As portadas são 
de madeira e foram acrescentadas posteriormente. No interior, as paredes são pintadas e os retábulos 
são de talha dourada e policromada com esculturas de grandes dimensões, numa iconografia que 
se relaciona com o respetivo passo - Senhor caído por terra, Encontro, Cireneu, Verónica e Filhas de 
Jerusalém. A referência a esta tradição vê-se essencial dado que se encontra diretamente relacionada 
com o caso em questão.
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IMG. 49 Fotografia antiga da Igreja Matriz, durante a benção dos automóveis, é possível já se 
obsevar o revestimento a azulejo da fachada, s/ autor e s/ data.

IMG. 48 Fotografia antiga da Igreja Matriz, ainda sem azulejo na fachada, s/ autor e s/ data.
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IMG.51 Fotografia do interior da Igreja, tirada do início 
da nave lateral direita. É possível observar algumas das 
alterações que hoje são vísiveis.

IMG.50 Fotografia do interior da Igreja Matriz de Ovar (vista da nave para a capela-mor), anterior 
a 1914. É possível observar ao fundo especialmente, o trono, atualmente fechado e a inexistência 
de alguns pormenores, que terão sido removidos, sem se saber a data ou motivo.
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de Guilhovai, que compreende/ sessenta, e três vezinhos/ e o da Lagoa de Assoins, que 
tem/ vinte e oito, os quais suposto sejão do termo da Villa de Pereira Juzan, são freiguezes 
d’Ovar (Bastos, 1984: 30).

 Além desta informação, ainda se constata algo de maior relevância:

He São Christovão; tem seis Altares; o da capella môr, em que está o santíssimo 
sacramento, e a Imagem do Padroeiro; Dous collaterais pegados ao Arco Cruzeiro; hum 
da parte direita, da Senhora do Pilar, e Almas; outro da parte da esquerda, que he da 
Senhora do Rozario; outro com capella lançada fora das paredes principais da Igreja, 
mas dentro della, que he do Senhor dos Passos; outro da parte direita do Senhor da 
Agonia; e em correspondência deste da parte esquerda outro de S. Bartolomeu. Tem 
oito naves: quatro por cada parte, alem de 4 meias naves, que são duas por cada parte; 
a saber, duas junto ao Arco Cruzeiro; e duas junto ao coro (Bastos, 1984: 30-31).

 Não podemos de deixar de referir, o Arquiteto Luís Inácio de Barros Lima54, 
do Porto, o qual foi responsável pela reedificação da Igreja Matriz de São Cristóvão. 
Estando a igreja, desde os finais do século XVIII a precisar de cuidados, foi escolhida 
a opção de a reedificar, tendo sido o projeto entregue ao arquiteto acima referido, 
ao qual respondera, apresentando nos inícios da década de 1830, um esboço mais 
desenvolvido e consequentemente mais próximo do objetivo final, em relação ao 
primeiro apresentado em 1804. A falta de assinatura no risco mais recente, levou 
á questão se tal seria do mesmo autor, ao que comparando o tipo de papel e de 
desenho, se pôde concluir que seriam ambos da mesma autoria, bem como os 
desenhos pormenor das torres.
 A necessidade urgente de iniciar as intervenções no corpo da Igreja, levou 
a que em 1824 houvesse já um projeto inicial de reedificação, no entanto só na 
década de 1830, se iniciaram a distribuição de trabalhos e a reedificação da 
Igreja segundo o último projeto. Através da consulta no A.M.O. (Arquivo Municipal 
de Ovar) foi-nos possível obter informação relativa á distribuição de encargos da 
obra onde podemos constatar as diretrizes do projeto, os quais de seguida são 
apresentados:
 Em relação à obra de pedraria:

Primeiramente terá a altura que indica o Risco que são cincoenta e oito palmos (…);
As Torres serão conforme diz o Risco, em altura, largura, e ellegancia, so com diferença 
de não ter os balaustres31 que o risco mostra, e terão as janelas, ou frestas que o inspector 
determinou;
Os Alicerces do Frontespicio, e ilhargas das Torres serão da profundidade de doze 
palmos, e oito de largo athe a sapata, a qual será de esquadria, e recolhera a parede 
hum palmo, elevando huma faxa com seus socos, (…) e Bazes, conforme indica o Risco 
athe abraçar as ilhargas das Torres, e continuará esta parede do Frontespicio e Torres na 
groçura de sete palmos athe a altura que pede (…) (A.M.O., pasta 1574, fl. 1.).

 Quanto à fachada da Igreja e especialmente quanto ao frontispício, terá:

(…)em Lugar de huma janella que mostra o Risco34 haverá duas janellas de padieiras 
direitas: a altura, e largura como as da Capella Mor: entre estas duas janelas haverá 

54 Uns dos mais importantes arquitetos no Porto, nos princípios do século XIX, onde terá traçado diversos 
planos urbanísticos e projetos de edifícios.
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um Nixo de Esquadria de altura das janellas com a ellegancia neceſaria; e Cûpula de 
[Canpa ?], e como o Inspector lhe determinar; devendo levar o Ornato que indica o Risco 
por cima da porta principal, e na distancia huma da outra que o Inspector determinar.
As paredes das ilhargas terão os seus alicerces; a profundidade de oito palmos, e largura 
de sete, athe a Sapata que será de esquadria e depois recolherá hum palmo sobre a 
sapata, e haverá huma faxa e como a da Capela do Santiſsimo Sacramento por fora, e 
se elevará com a groçura de seis palmos (…) (A.M.O., pasta 1574, fl. 1v.).

 As paredes laterais, terão:

(…) duas portas trabeças da altura, e largura como as que tem, ou como lhe destinar o 
Inspector com a sua competente simalha, e ornato necessario.
Terão estas paredes quatro frestas por banda de padieiras direitas e o mais em tudo 
como as da Capella Mor, e terão cada huma dellas as competentes grades de ferro 
da groçura das da Capella Mor, em que como as Redes, e os vidros serão acentes nas 
mesmas grades de ferro (…).
Estas paredes levarão em sima a competente simalha como a da Capella do Santissimo 
Sacramento (A.M.O., pasta 1574, fl. 1v., 2.).
[As restantes] (…) paredes das Arcadas, e impena do Arco Cruzeiro serão elevados na 
mesma groçura athe a altura que convier não tendo porem os óculos que mostra o 
Risco. Estas duas paredes interiores levarão no prûme de cada coluna huma linha de 
ferro da groçura e feitio das que tem, e que abraçarão os freichous com seus joelhos, e 
pregados com groços pregos. Em correspondência a Cada huma destas Linhas levará 
outra linha da mesma groçura, e feitio que abraçará aonde pedir a parede dos arcos 
com as das ilhargas da Igreja aonde pregará nos freixos das paredes das ilhargas e Virá 
abraçar a parede dos Arcos que será bazada e levará da parte opposta humas grandes 
Xabetas entruduzidas nas mesmas paredes.
Todas estas paredes serão feitas de boa Cal, e Area de Medição; dous de area, e hum 
de cal (…) (A.M.O., pasta 1574, fl. 2., 2v.).

 Quanto às torres, a torre norte,

(…)terá a Escada de Caracol, e hua porta em baixo da altura de dez palmos, largura 
porpocionada, e de boa esquadria a forrar toda a parede (…) Pera esta porta dar 
servidão a Torre, independente da Igreja, e terá por baixo do Coro outra porta para da 
Igreja sahir para o coro que será pelas Escadas da mesma Torre, e (…) no pavimento do 
coro terá outra porta da Torre para o Coro da altura e largura suficiente (…) Tera logo a 
sima hum [beco?] feito de abobeda de tijolo para assentar o Relogio, por baixo do qual 
ficar (…).
Por sima desta abobeda aonde se hade assentar o relógio levará outra abobeda de 
tijolo sobre que se hade assentar o Pavimento da Torre, e sobre o qual se hade assentar 
o lageado de Esquadria devendo ficar na mesma certos buracos aonde convier para se 
comunicar o trabalho do relógio de sino (A.M.O., pasta 1574, fl. 2v., 3.).

 A torre sul, 

(…) terá em baixo o baptistério que terá communicação para a Igreja no competente 
lugar por meio de huma porta da altura de doze a quinze palmos, e largura proporcionada 
de esquadria a cubrir a parede, e o pavimento deste Baptisterio sera laziado de Esquadria 
bem como a da outra Torre – Por cima deste Baptisterio (…) será abobeda de Tijolo na 
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IMG. 53 Fotografia do orgão existente no coro. Foi das 
poucas peças que resistiu às constantes reedificações 
da Igreja. No entanto o seu estado de conservação 
atual, ameaça tal existência

IMG. 52 Fotografia do santo padroeiro, São Cristóvão. Atualmente a figura encontra-se mediante 
restauro, tal que a Igreja se encontra em falta do seu padroeiro.
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altura que inspector determinar (…) e será huma escada ao correr da parede por fora 
bem feita da largura de cinco palmos com suas barandas de ferro, e no simo desta 
escada terá huma porta para a torre, e outra da torre para o coro do tamanho e feitio 
das da outra Torre, e depois continuará daly a escada pelo interior da torre, athe o lugar 
a qual será de caracol (…)(A.M.O., pasta 1574, fl. 3.).

 É feita referência também ás obras de carpintaria, onde se decidiu deixar 
a porta principal, que era original, substituindo as restantes por portas (…) de boas 
madeiras de castanho de três dedos de groçura e (…) com quatro almofadas, 
com quatro dobradiças, e huma fixxadura cada huma (A.M.O., pasta 1574, fl. 5.).

 Em suma, a igreja fora reedifica em todas as partes anteriormente referidas, 
bem como na armação da Igreja, no guarda-pó, telhados e altares laterais, onde 
em grande medida ficou posto que se substituiria cada peça quando alguma 
delas se danificar, toda esta obra recorrendo a um arquiteto famoso da altura, 
principalmente na cidade do Porto, além dos outros intervenientes nas suas artes, 
nomeadamente, António José Pereira como responsável na pintura e o mestre 
entalhador, Domingos Lopes e José de Araújo na obra da talha.
 É evidente a importância de Ovar e em especial da Igreja Matriz de 
São Cristóvão, não só pelos artistas que estiveram presentes, mas também pelo 
estilo maneirismo e nacional que nos apresenta em várias partes, bem como a 
monumental máquina rococó do retábulo-mor. A passagem harmoniosa de vários 
estilos e artistas, centra-se neste edifício, o qual resta à nossa geração e à que 
virá, respeitar, estudar, proteger e ensinar sobre a cidade e especialmente sobre a 
Igreja que tão bem enriquece a anterior.
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A realidade da Igreja Matriz de S. Cristóvão de Ovar

 

 O propósito deste trabalho centra-se exatamente, no título deste ponto, 
colocando em estudo o estado da principal igreja da cidade e com a mais rica 
história da mesma. Apesar das intervenções já realizadas, as quais foram atrás 
mencionadas e as mais recentes, que vão ser abordadas nos pontos seguintes, é 
possível observar que o edifício não se encontra na sua máxima força a nível de 
aparência. É de lamentar tal situação, visto que é um dos símbolos mais significativos 
e marcantes da cidade, estando localizada em ponto importante da mesma, além 
de que transparece um sinal de abandono, falta de empenho e carinho, tanto 
pela igreja como edifício, bem como pela cidade, que desta faz parte e não se 
relacionam sozinhas.
 Ao chegar a ovar, quer de comboio, quer de carro e enquanto nos dirigimos 
ao centro da cidade, vamos nos apercebendo do volume singelo das torres, e à 
medida que nos aproximamos, quer de um lado quer do outro, começamos aos 
poucos a ver o corpo da igreja e é pena que mal nos aproximamos, deparamos 
com uma igreja escura (img.54, 55), um pouco ‘suja’ e em algumas parte danificada. 
Ao invés de nos chegar uma imagem de esplendor e boa arquitetura, chega-nos 
no entanto uma imagem de arquitetura já pobre, dado que o aspeto que a igreja 
nos apresenta, reduz e muito a sensação de esplendor e beleza que ela acarreta.
 Subindo a escadaria principal, deparamo-nos com o portão principal um 
pouco ‘lascado’ e a fachada um pouco mal cuidada. Os belos azulejos azuis, 
com temas florais, passam despercebidos, dado o verdete (img.58, 59) que se vai 
acumulando ao longo dos tempos, além de que, aqueles que se encontram ainda 
em boas condições começam a apresentar sinais de desleixo ou vandalismo. É 
possível referir, só de olhar deste ponto, mal subimos a escadaria, que a fachada 
em alguns pontos se encontra vandalizada com grafitis (img.56, 57), as janelas em 
alguns pontos ou estão tapadas, devido à falta de uso ou então têm um ou outro 
vidro partido.
 Começando a caminhar em torno da igreja, podemos observar outros 
aspetos de falta de cuidado a nível de conservação da mesma, nomeadamente 
nos telhados e pisos, os quais estão a precisar em alguns pontos de substituição 
urgente ou então de uma limpeza profunda, dada a acumulação de lixo 
proveniente das aves, o que propícia as infiltrações de água. Quanto ao piso, 
em certos pontos é inexistente, ou se encontra de difícil acesso. À medida que 
circundamos a igreja, são facilmente percetíveis as mais recentes intervenções, 
vendo a diferença cromática significativa entre o que foi tratado e o que há muito 
não o é.
 Entrando dentro da igreja, deparamo-nos imediatamente com um interior 
mais ou menos em bom estado, dando-nos uma boa impressão do interior. O piso 
de madeira em bom estado, os vários confessionários, apesar de inativos, em boas 
condições, bem como o altar, contrastam um pouco com o exterior, este com 
sinais de maior necessidade de intervenção a nível de limpeza essencialmente. No 
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IMG.58 Concentração de fungos e algas por 
várias partes da pedraria;

IMG.59 Fissuração e esmagamento de 
elementos cerâmicos;

IMG.54  Fachada lateral, onde se observa 
degradação da pelicula e  vegetação;

IMG.55 Existência de fungos e vegetação, 
eflorescências, fissuração e esmagamento;

IMG.56  Porta esteticamente degradada por 
graffitis;

IMG.57 Remate de pedra degradado por 
graffitis;
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IMG.64  Eflorescência e alteração da cor do 
piso e perda tonalidade e fissuramento de talha

IMG.65 Desgaste cromático e da forma de 
peças de talha;

IMG.60 Fissuração de fachada interior e 
aparecimento de espectros na mesma;

IMG.61 Descoloração da cor da talha;

IMG.62 Fissuração de elementos decorativos 
da talha;

IMG.63 Aparecimento de espectros, 
empolamento e eflorescências no interior;
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entanto à medida que nos aproximamos do transepto, verificamos principalmente 
no tratamento da talha, a qual mostra necessidade de limpeza, já que esta não 
mostra o brilho e beleza que originalmente proporcionaria. É de referir algumas 
peças ligeiramente danificadas (img.65), mas nada que seja muito problemático do 
ponto de vista de conservação. Onde se poderia então olhar com mais seriedade, 
seria nas capelas, nomeadamente nos tetos destas, onde em eventuais pontos 
a talha se encontra danificada (img. 61, 62) ao ponto de em dias de sol, se poder 
observar os raios solares a penetrar por estas.
 A nível da situação quanto ao estado estético do edifício, são estes 
alguns dos pontos principais que podemos evidenciar, alguns imediatamente 
percecionados, outros enunciados por várias pessoas, uns visitantes esporádicos, 
outros mais constantes, quanto a certos elementos dos quais achavam, que se 
encontravam em mau estado segundo eles.
 Tendo-nos referido essencialmente à parte visual atual do edifício, é 
necessário também demonstrar as áreas que se encontram atualmente fechadas 
e que perderam o seu uso inicial, estando por isso em nalgumas partes em pior 
estado que o restante. Estaremos a falar das torres norte e sul, as quais somente a 
torre norte, continua a ter algum uso (somente no piso do rés-do-chão), já que lá 
se encontra o batistério. Subindo pela torre sul, onde se situa a única entrada ao 
coro e ao topo das torres, é possível observar a consequente degradação destes 
espaços, já que se encontram abandonados, servindo somente em casos únicos, 
como depósitos de peças danificadas do rito religioso ou já sem uso prático algum. 
Subindo até ao topo, seria possível observar a cidade de Ovar dada a altura 
favorável das torres, no entanto, o acesso está bloqueado em ambas as torres, 
uma por ser especificamente interdita (local dos sinos), a outra por atualmente 
estar ‘demasiado’ vandalizada pelas pombas que daquele local se apropriaram, 
devido à falta de uso daquele espaço.
 Como é intenção neste estudo, de valorizar a totalidade da igreja como 
um conjunto, o abandono das torres, surge-nos como um ponto de partida perfeito 
para iniciar a valorização das mesmas. O espaço de circulação que nos oferecem 
é agradável e encontra-se em bom estado, ainda sem alterações modernas, 
mantendo as paredes primitivas com a pedra á vista.
 A realidade que a igreja Matriz de São Cristóvão nos apresenta, em termos 
gerais, encontra-se a precisar de uma intervenção imediata. Esta apesar de não 
parecer essencial, quando comparada com certos monumentos em risco de ruína, 
ou em condições muito piores, ainda se vê de um ponto que se tenta prevenir a 
consequente degradação da igreja, de modo a tentar evitar que esta chegue 
a um ponto em que seja mesmo essencial a sua intervenção pelos riscos acima 
mencionados, evitando assim um pior cenário, bem como os elevadíssimos custos 
que se seguiriam. Digamos que as palavras de Ruskin se encaixam na perfeição 
quanto ao pensamento aqui traduzido, quando este referiu em modo de crítica o 
seguinte: Tomem adequado cuidado dos vossos monumentos, e não terão de os 
restaurar (Ruskin, 1849: 162, tradução livre55).

55 Take proper care of your monuments, and you will not need to restore them. (Ruskin, 1849: 162, 163)
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O existente, suas mudanças e transformações 

 

 Como já foi visto em pontos anteriores, a Igreja nem sempre se apresentou 
com a configuração de espaço que hoje é possível observar. Desde a sua 
transferência de Cabanões para o local atual, esta sofreu vários danos que levaram 
a consequentes reconstruções e modificações, na mesma medida em que as 
alterações do rito e as necessidades da população assim o requeriam.
 Poderíamos resumir as mudanças e transformações da Igreja Matriz em três 
fases, nas quais se agrupariam reconstruções e adições, já que a sua separação 
levaria a uma confusão entre datas de alterações e reconstruções, já que muitas 
destas se efetuaram quase em simultâneo ou então a sua data é de algum modo 
pouco exata.
 Das três fases, a primeira é a que abre mais espaço a dúvidas relativamente 
ao que era realmente a Igreja Matriz enquanto edifício. Como se pode ler nos pontos 
atrás, o culto já era praticado na igreja, mesmo sem esta ainda estar concluída, 
depois de ter sido transferida. Quanto à sua aparência e partes integrantes, podemos 
dizer que já existia a configuração de três naves, a capela-mor juntamente com o 
cartório, a capela dos Passos e também a sacristia (de paramentação) a qual serve 
de arrumos, enquanto o cartório serve ambas as funções. Quanto à sua aparência 
é difícil argumentar, visto não haver conhecimento de tal data em publicações 
ou desenhos em arquivo. A falta de interesse em catalogar e guardar desenhos 
ou memórias desse tempo da Igreja, caso existissem, cremos que terá sido a maior 
condicionante para a falta de informação sobre esta época. Ainda da primeira 
fase, dá-se a reconstrução da capela-mor e da sacristia, mediante contrato entre 
Teixeira de Pinho1 e o cabido da Sé do Porto, ainda de se referir, o acontecimento 
triste de um incêndio numa armação que causou o pânico dentro da Igreja.
 Considerou-se uma segunda fase aquando a construção da capela do 
Santíssimo Sacramento em 1831- 1834, esta com o intuito de harmonizar o espaço 
da igreja, fazendo frente à capela dos Passos. Segundo a documentação2,

teria “(…) vinte palmos de cumprido de vivo por dentro e outra tanta largura (…)”, com 
“(…) Alicerces (…) de oito palmos de altura e cinco de groçura athe a sapata, e dahi 
para sima de quatro (…)”.(Anexo 7)

 O corpo da Igreja apresentava agora, um transepto bem definido, 
juntamente com as suas duas capelas, as quais se mantêm à data, mesmo depois 
de algumas reconstruções específicas (img.67).
 A última fase, acontece no século XIX, em que a Igreja é alvo de uma grande 
reforma. É arrematada a obra de alvenaria e pedraria e inicia-se a construção 
do corpo das torres, tendo estas sido iniciadas em 1836 e finalizadas por volta de 
1840. A reforma de alvenaria e pedraria compreendia todo o conjunto das torres 

1 João Frederico Teixeira de Pinho (1818-1870), “Memórias e Datas para a História da Vila de Ovar”, 
edição da Câmara Municipal, 1959, pág. 153 e seg.;
2 A.M.O. – Apontamentos para a nova Capella do Santifsimo Sacramento da Igreja da Villa de Ovar, s/ 
data, pasta 1547.
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IMG.67 Fotografia da obra de restauro. 
Remoção do antigo telhado por um novo;

IMG.68 Fotografia  do falso cunhal, onde se 
observa a diferença de espessura das paredes;

IMG.66 Fotografia do interior da Igreja, virada para o altar-mor. Estado e configuração atual da 
mesma;
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e da frontaria, além disso as paredes laterais foram reconstruídas, aproveitando as 
fundações das anteriores e foram também reforçadas, dando-lhes maior espessura, 
como se pode observar junto às capelas salientes, onde este reforço foi marcado 
por um cunhal falso (img.68), estando a espessura inicial das paredes visível na zona 
das capelas, como se pode verificar na imagem ao lado e nas plantas da Igreja 
(Anexo 11, Folha 9 e 10) bem como nos cortes da mesma (Anexo 11, Folha 23). 
Além das transformações acima mencionadas, foram introduzidas novas portas e 
janelas, conferindo maior altura ao conjunto, o soalho de madeira unido, lançado 
em 1921, substituiu a divisão em sepulturas, as quais estima-se que não seriam de 
maior interesse.
 Desde a sua edificação, até a meados do século XX, com a introdução do 
soalho, como foi visto, a Igreja Matriz teve três fases distintas. Infelizmente e como 
verificamos, a primeira fase é precária quanto a informação, daí que na imagem 
ao lado se tenha deixado por definir os vários elementos constituintes desta (img.69 

à 71).
 Atá aos dias de hoje, foi-nos dito pelo pároco da Igreja, o qual se encontra 
á frente desta já á mais de quarenta anos, que foram realizados alguns trabalhos 
de conservação, embora que muito específicos. Por exemplo, atualmente a 
estátua de São Cristóvão encontra-se à alguns anos retirada do seu local para 
conservação, foram realizadas obras na capela do Santíssimo Sacramento, mais 
especificamente foram substituídos o telhado e a armação velha (img.67), por 
novos e com um sistema que segura-se ao mesmo tempo o teto da capela que 
se via danificar aos poucos, devido à própria pressão e passagem do tempo. Fora 
também instalado um sistema de aquecimento, no qual se substituiu de novo o 
soalho existente (img.66), que apresentava já alguma deterioração. Os convetores 
de calor foram encaixados no local onde se encontravam as campas, os quais 
podem ser verificados nas plantas (Anexo 11, Folha 9), o sistema de produção de 
calor encontra-se encaixado no interior da torre Sul, entre as paredes que envolvem 
a escadaria.
 Através de constantes conversas com o pároco, com o sacristão, com o 
autor das últimas obras e alguns amigos da Igreja, que aos poucos nos referiam 
um e outro fato novo, podemos assim concluir este ponto quanto ao existente 
e como se desenvolveu ao longo do tempo, as mudanças mais recentes, das 
quais felizmente ainda era possível contatar diretamente com os intervenientes 
e testemunhas, outras através das publicações deixadas por párocos anteriores. 
Com isto é possível verificar-se que desde meados do século XIX que a Igreja quase 
se manteve com a aparência que hoje nos apresenta, tendo esta sido bastante 
modificada nos séculos anteriores.
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IMG.71 Modelo tridimensional do conjunto da Igreja Matriz de São Cristóvão, atualmente.

IMG.69 Modelo tridimensional do conjunto da Igreja Matriz de São Cristóvão, sem a capela do 
Santissimo à direita e sem o corpo das torres.

IMG.70 Modelo tridimensional do conjunto da Igreja Matriz de São Cristóvão, antes da construção 
do corpo das torres e frontaria.

?

?
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Uma Ideia de Intervenção 

 

 Como referido anteriormente, a Igreja Matriz de Ovar, encontra-se 
num estado em que é necessária alguma atenção, daí que surja uma ideia de 
intervenção ao nível da sua conservação, para se poder prolongar e melhorar 
o estado desta. Para isso serão utilizados como ponto de partida, os conceitos e 
teorias estudados nos primeiros capítulos, onde a história e evolução dos mesmos 
nos ajudará a elaborar uma intervenção racional, em que se promova o bom 
estado da Igreja.
 Por outro lado constatou-se também a necessidade de esta receber uma 
intervenção no que se refere aos espaços obsoletos que dela fazem parte, as torres 
e espaço superior do cartório, já referidos nos pontos anteriores. Após algumas 
conversas e estudos, surgiu a ideia de se reaproveitar tais espaços, para que a 
Igreja não só se concentre no culto e uso do espaço central da Igreja, mas que 
pudesse assim aproveitar os vários espaços que a constituem.
 Este ponto tratando-se só de um estudo hipotético de possíveis intervenções, 
como o título indica, não será objeto de um projeto rigoroso e desenhado. Este 
aspeto é em grande parte devido à limitação imposta, pelo referente trabalho e 
pelo próprio autor, na medida em que não se via necessário chegar a tal nível de 
execução da ideia. Viu-se acima de tudo mais importante e necessário realizar 
um estudo teórico e depois valer-se deste último para produzir uma ideia de 
intervenção, guiada por duas distintas (mas ligadas entre si) operações, uma de 
caráter de restauro e conservação, importantíssima acima de tudo para poder a 
segunda operação ser executada e ter o devido valor, referindo-nos então a uma 
operação de valorização dos espaços devolutos da Igreja Matriz de Ovar.
 Como acabamos de referir, a operação de conservação e restauro torna-
se portanto a mais importante, já que a execução da segunda sem a primeira, 
levaria a uma pouco substantiva valorização e aproveitamento do projeto de 
conservação, tendo em conta a forma como eram deixadas partes da igreja em 
deterioração e má conservação para se valorizar e projetar outras novas, ficando 
assim acima do interesse de conservação e valorização do todo da igreja e não de 
partes desta. Deste modo iniciamos este ponto, exatamente com a intervenção a 
nível de conservação e restauro.

Ensaio projectual de conservação e restauro

 Depois de verificada a necessidade de intervenção na Igreja Matriz de 
Ovar, através do método de observação direto do estado atual do edifício, segue-
se então a projeção de uma possível ideia de intervenção ao nível de conservação 
e restauro da igreja. No ponto “a realidade da Igreja Matriz de São Cristóvão de 
Ovar” pode-se verificar a existência de um conjunto de anomalias e patologias 
que afetavam tanto o aspeto estético do edifício, bem como em alguns pontos 
afetava o interior e a sua estrutura, ainda assim tais anomalias não eram de nível 
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muito grave, no entanto achou-se necessário uma intervenção próxima, já que 
o prolongamento de tal situação levaria a uma degradação superior do espaço 
bem como a elevados custos a nível de obra de restauro.
 Iniciaremos este ponto com a apresentação dos vários níveis de intervenção, 
aprofundando aqueles que respondem às necessidades apresentadas pelo bem, 
às condições de deterioração ou conservação. Na base de todo o trabalho 
enquadra-se a medida de “salvaguarda”, caraterizada por serem todas as 
medidas conservadoras que não impliquem a intervenção direta na obra (Carta 
Italiana del restauro, 1972, Artº.4). A outra medida que poderia ser utilizada, seria 
o “restauro”, o qual será mencionado o seu uso na igreja mais á frente, já que 
esta seria uma intervenção direta na obra, tratando-se assim após o primeiro tipo 
de intervenção, o indireto. A intervenção direta na obra resultaria apenas, caso a 
estrutura física do edifício estivesse afetada e assim necessitasse de consolidação 
e reparação da sua estrutura material, bem como caso exista a necessidade de 
haver operações de limpezas, reintegração de lacunas e extratos e também a 
remoção de elementos estranhos.
 Definindo assim a intervenção, por uma de carater indireto através 
da salvaguarda do edifício, ou seja a sua conservação neste caso próprio. A 
classificação da palavra conservação na área científica abrange, exatamente o 
que é esperado de se executar na igreja, ou seja uma operação cuja finalidade é 
prolongar pelo maior tempo possível os materiais dos quais é constituído o objeto. 

Conjunto de atos e instrumentos de prevenção e de proteção, destinadas a garantir 
uma duração tendencialmente ilimitada á configuração material do objeto considerado 
(Carta de Conservação e de restauro dos Objetos de Arte e Cultura, 1987, Artº. 2)

 Estes objetivos podem-se realizar mediante intervenções de conservação 
preventiva, usando para o efeito instrumentos próprios. A conservação preventiva 
não atua sobre a estrutura física do objeto, intervindo antes na prevenção de 
deterioração, controlo de condições ambientais, manutenção e controlo de 
estado de conservação. Ainda dentro deste processo de intervenção, podemos 
atuar dentro de quatro processos os quais definem a atuação da conservação 
preventiva, são eles o processo de manutenção, proteção, inventário e tutela.

 Manutenção: o grande objetivo da manutenção de uma obra é possibilitar 
e limitar as intervenções diretas que a obra possa sofrer. Será sempre a primeira 
medida a ter em conta e a ser realizada em obra de conservação.

Acima de qualquer outra intenção, é da maior importância o cuidado assíduo de 
manutenção das obras de consolidação, tendo em vista devolver ao monumento, a 
resistência e a durabilidade removidas pelas interrupções e degradações (Carta del 
Restauro, 1931, Artº.1).

 Proteção: é uma das medidas de conservação preventiva, que atua 
através de procedimentos imateriais, como por exemplo as normas jurídicas e ou a 
elaboração de elementos de catalogação e inventário.

 Inventário: é um dos mais importantes instrumentos de conservação 
preventiva, servindo como meio de conhecimento e valorização dos bens culturais 
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de um país ou região, etc. A sua execução, como já foi vista em pontos anteriores, 
possibilita que os órgãos administrativos responsáveis pela conservação e 
manutenção de bens culturais, tenham plena noção do volume e estado atual de 
tais bens, facilitando assim a intervenção nestes, desde verbas melhor distribuídas, 
bem como os trabalhos específicos melhor entregues e designados.
 
 Tutela: é uma medida imaterial de proteção, que através de técnicas 
jurídico-administrativas regulam o uso dos bens culturais.

 O outro tipo de intervenção que será usado neste ensaio será, um de 
intervenção direta na obra, este através do restauro e com o fim de restituir a 
legibilidade da imagem do edifício, caso a tenha perdido e o restabelecimento da 
sua unidade potencial. Ainda dentro desta prática, poderíamos dividi-la em quatro 
práticas, uma delas já referida que é a anastilosis, não sendo no entanto, esta a 
pretendida para o caso.
 Normalmente as operações que são mais caraterísticas desta atividade e as 
quais serão pretendidas para aplicação na igreja são as limpezas, as reintegrações 
de lacunas e a eliminação de elementos estranhos ao conjunto da igreja.
 Além destas operações e da anastilosis, poderíamos ainda ter como 
ferramentas possíveis de restauro a recomposição, sendo similar à anastilosis 
mas compreendendo a adição de materiais, a reconstrução, que normalmente 
é escolhida em casos excecionais e históricos e a substituição, que se refere à 
renovação através também da substituição de componentes do monumento. 

Tab. 3 - Organograma esquemático com as relações e métodos das intervenções indiretas e 
diretas.
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 Destas três ultimas operações, a única que se levará em conta, será a 
de substituição, já que a igreja não apresenta nem acontecimentos históricos 
excecionais que justifiquem a sua reconstrução nem a recomposição, através da 
adição de novos materiais, estranhos ao conjunto.
 Após apresentarmos as duas medidas de intervenção, salvaguarda e  
restauro, como métodos a serem utilizados em ensaio na Igreja Matriz de Ovar, 
iniciaremos com os respetivos procedimentos sobre os problemas encontrados na 
igreja. Vários destes já foram em pontos anteriores apresentados, embora de forma 
mais poética e romântica, um pouco à luz de como Victor Hugo fizera, para alertar 
a mente dos franceses. Neste ponto será feita uma apresentação mais específica, 
com o devido problema, sua causa e possível solução. Quanto á sua apresentação, 
de modo a melhorar a leitura e apresentação dos problemas, quando estes forem 
de origem semelhante e o seu tratamento também se assemelhar, serão estes 
agrupados em grupo.
 Como já foi visto no ponto “a realidade da Igreja Matriz de São Cristóvão 
de Ovar”, esta tem uma acumulação de problemas ligeiros, mas que, mesmo assim 
requer atenção para tal não se agravar e vir a ser necessário medidas mais diretas 
e drásticas. Desde acumulação de sujidade na fachada e ainda mais grave, 
aparecimento de colonização biológica nos telhados e entre cerâmicas, até à 
existência de lacunas na pedraria, cerâmicas e interiores, serão estes os problemas 
mais comuns a serem encontrados na igreja atualmente e os quais devem ter de 
imediato a devida atenção.
 Para dar início à apresentação detalhada destes, suas causa e soluções, 
começamos por apresentar a existência de componentes externos e estranhos ao 
conjunto, juntamente com a necessidade ou não de serem removidos. De seguida 
serão apresentados os problemas e soluções para preenchimento de lacunas e 
depois o processo de limpeza e conservação ou não da pátina encontrado por 
todo o conjunto da igreja.

 Remoção de elementos estranhos

 É comum em obras de restauro a remoção de elementos estranhos ao 
conjunto do monumento, como já vimos em várias situações e casos ao longo 
desta dissertação e mesmo na própria igreja, através das fotografias do interior 
verificou-se que vários elementos de talha decorativos tinham sido removidos 
devido a pertencerem a outro estilo artístico que não fizera parte do estilo primitivo 
da igreja. No entanto tais remoções devem ser cuidadosamente levadas a cabo, 
já que a sua mal execução e planeamento levariam à perda em alguns casos de 
importantes obras e partes de monumentos.
 No caso em concreto da Igreja Matriz de Ovar, as remoções são muito 
pontuais, na sua maioria sendo peças de metal que foram agregadas à fachada, 
para servir algum propósito que atualmente não é utilizado e que acabam por 
deteriorar a fachada, através da criação de mancha, provocada pela acumulação 
de ferrugem. A sua remoção cuidada, sem danificar outros elementos é assim 
pertinente. Quando acontecer a danificação de partes adjacentes ao elemento 
removido, deveram tais partes serem substituídas, assim como a parte manchada 
limpa.
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 Outras remoções prendem-se com a existência de postes de eletricidade 
e componentes que advêm destes, que ficam a perturbar e a danificar a imagem 
da igreja. Apesar de não existir nenhum destes elementos a perturbar a leitura da 
fachada, existe porém alguns cartazes que interrompem a leitura clara da beleza 
do conjunto. Estes elementos apesar de serem referentes a atividades religiosas, 
poderiam encontrar o seu lugar no interior da igreja, nos locais apropriados e 
existentes para o efeito, deixando assim a fachada livre de elementos estranhos à 
sua leitura, proporcionando assim uma leitura estética limpa.

IMG. 72

IMG. 73
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 Tratamento de lacunas

 São consideradas lacunas, todas as partes e zonas que se perderam do 
original no conjunto de uma obra. Podemos distinga-las em três categorias: lacunas 
de suporte, lacunas de capa de preparação ou lacunas de capa pictórica. 
Quanto aos critérios de intervenção nas operações de tratamento de lacunas, são 
orientados para que os objetos perdurem no tempo, mais do que repara o seu 
aspeto estético, ainda assim sem descuidar este.
 Nos mais recentes estudos e teorias que definem a prática, os objetos são 
mais valorizados em função do seu conteúdo, contexto histórico e documental, do 
que pelo seu aspeto aparentemente limpo e novo. Em qualquer caso o tratamento 
das lacunas deve ser inócuo, reversível e facilmente identificado entre as partes 
originais. No entanto, considerando que os monumentos ou obra de arte podem 
ser de diferentes géneros, as soluções ideais para tais tratamentos, impedem uma 
unificação de critérios, tal não deve condicionar a operação já que cada proposta 
teórica deverá adequar-se a cada caso.
 No caso específico da Igreja Matriz de Ovar, a maior concentração de 
problemas relativos a lacunas, prende-se com as pontuais faltas de fachada a nível 
cerâmico. Observando em torno da igreja pode-se ver inúmeros espaços nos quais 
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existem a falta de um ou mais azulejos, tendo em alguns deles agravado a situação 
surgindo problemas mais graves.
 Essa falta de peças, é normalmente apelidada de destacamento e neste 
caso, destacamento de material cerâmico. Uma das formas como se manifesta 
este acontecimento pode ser pela rotura coesiva da cola, pela rotura coesiva do 
suporte ou pelo desprendimento do próprio suporte.
 As causas que podem provocar tal acontecimento são várias, por exemplo: 
inadaptação da argamassa de colagem à cerâmica, ao suporte utilizado; erro 
de execução, com especial destaque para ausência de colagem dupla; falta de 
interrupção do revestimento cerâmico com as juntas de movimento/dilatação 
existentes no suporte; ou deficiente limpeza das interfaces de colagem (tardoz do 
cerâmico e/ou superfí¬cie do suporte).
 Para tais situações a operação de reabilitação da parte danificada, 
processa-se através dos seguintes passos: primeiro localizar os locais onde exista 
ladrilhos em falta e remover aqueles que se encontram com a tendência de 
destacamento, de seguida corrigir eventuais suportes cajo estes existam e estejam 
danificados. Depois disto, aplicar novas peças cerâmicas, com a garantia de uso 
de uma cola adequada e com o recurso a técnica de colagem dupla. Junto 
com isto é necessário uma execução de junta de movimento adequadas, usando 
argamassa de mastique e aplicando este mesmo material junto à fronteira entre 
suportes e diferentes materiais.

 Limpeza

 O processo de limpeza é dos procedimentos de conservação mais 
importantes do conjunto, já que o seu propósito é eliminar toda a sujidade e outros 
agentes que desvirtuem ou danifiquem o aspeto estético ou a integridade original 
do monumento. Já que se trata de um processo irreversível, pois uma vez aplicado, 
a sujidade ou agentes intervencionados, já não podem ser restituídos de alguma 
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maneira. Esta caraterística deste procedimento é do ponto de vista ético um 
pouco problemática, uma vez que poderá entrar em conflito que a conservação 
da pátina, que veremos a seguir. Numa tentativa de assegurar a pátina ou a de 
tentando eliminar a sujidade existente, é necessário que se estabeleçam critérios 
e limites de intervenção, quanto à categorização do elemento a ser removido ou 
mantido como pátina. Tais limites e imposições, devem ser levadas a cabo por 
técnicos especialistas na área da conservação, que consigam identificar com a 
maior precisão possível o que será removido como sujidade ou mantido sem deste 
modo, eliminar partes que seriam reveladoras da passagem do tempo pela obra.
 Depois de identificados os locais a serem intervencionados e estabelecidos 
os limites de intervenção, Os técnicos responsáveis, devem ter pleno conhecimento 
da sujidade a ser removida e do material na qual se encontra. A razão pela qual 
haverá esta necessidade, prende-se com o fato de que, é necessário que durante a 
remoção da sujidade e mesmo depois desta, os agentes químicos e físicos utilizados 
na remoção, não danifiquem o material que está a ser intervencionado, já que tal 
implicaria mais intervenções e danificaria mais a integridade e autenticidade da 
obra.
 Os tipos de sujidade que normalmente são encontrados em monumentos, 
são do tipo biológicos, desde colonizações biológicas, estas em maior quantidade 
nas bases devido à humidade existente e ao contato com o solo. Outras 
prendem-se com a própria ação dos materiais perante o contato com agentes 
meteorológicos e naturais. São exemplos de sujidade e anomalias: a eflorescência 
em revestimentos, a descamação e fendas em vidrado, o desgaste das superfícies, 
a degradação estética por alteração de cor e brilho, o enodoamento, espectros e 
fantasmas, fungos, algas, farinação/pulverulência, entre outros.
 Na situação da Igreja Matriz de Ovar, o trabalho de limpeza é dos mais 
importantes a ter em conta, já que esta apresenta um nível de necessidade de 
limpeza já elevado, como comprovam as várias fotografias já apresentadas. Ao 
contrário do que tem sido apresentado anteriormente, a identificação do local em 
alçado e a sua apresentação fotográfica será ligeiramente diferente, isto devido 
ao excesso de zonas a necessitar de identificação. Logo, para os espaços que 
sejam necessárias intervenções pontuais, o método de apresentação continuará o 
mesmo, enquanto que, nas zonas onde se verifiquem os mesmos problemas, estes 
serão identificados com caixa sombreada em toda a sua extensão, facilitando 
assim identificar a área a intervencionar. Além disso a sua identificação passará 
de ser numerada, a ser colorida, devido à elevada quantidade de números que 
seriam necessários. Sendo assim o uso da cor facilita a identificação e permite um 
desenho mais limpo e fácil de observar.
 Os tipos de limpeza de uma obra podem atuar sobre imensos géneros de 
degradação ou sujidade, sendo os mais encontrados na igreja, as degradações 
e sujidades em pedra e revestimentos de reboco exterior. Não foram encontrados 
problemas de maior grau e que exigissem elevado tratamento, sendo o mais 
complicado a degradação da película (sujidade), devido às causas que a 
provocam e ao contínuo tratamento. Resumindo, os problemas encontrados a 
nível do trabalho de limpeza, prendem-se com a degradação da película, com a 
eflorescência da pedra natural, com a colonização biológica em forma de algas 
musgos e plantas, com a existência de graffitis e com pontos de oxidação existentes. 
Devido ao método de observação usado para o presente ensaio, é possível existirem 
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outros tipos de degradação e sujidade que não tenham sido encontrados, ou 
que atualmente não apresentem relevância ou que sejam mesmo “invisíveis”. Em 
alguns casos e recorrendo a material técnico mais eficaz, será possível maior rigor 
e possivelmente prever pontos onde se venham a encontrar futuramente sujidade 
e degradação.
 Concentrando-nos de momento nas sujidades e degradações existentes 
na igreja, as quais foram mencionadas atrás, passamos a apresentar como se 
manifestam, as suas causas e possíveis soluções para o problema, de igual modo 
como já fora feito atrás para o tratamento de lacunas e remoção de elementos 
estranhos. Aos referidos problemas, atribuiu-se cores, sendo as seguintes: vermelho 
para identificação de degradação de pelicula (sujidade); verde para identificação 
de colonização biológica (algas, musgos, fungos); castanho-esverdeado para 
colonização biológica (crescimento de vegetação); azul para graffitis e amarelo-
escuro para identificação de pontos de oxidação. Em anexo seguem os alçados 
que aseguir são apresentados, estando à escala 1/200, facilitando assim a 
localização dos problemas caso seja necessário.
 Passamos agora a enunciar os problemas que foram encontrados, como se 
manisfestam, suas causa e soluções. Estes são apresentados separadamente, de 
modo a ser mais precisa a leitura.

 -Dos vários problemas, aquele que mais afeta a igreja e o qual é claramente 
visível por toda ela, é a constante degradação da película. Esta degradação 
costuma apresentar um aspeto que penaliza visualmente o edifício, caraterizando-
se por concentrar uma quantidade elevada de zonas com sujidade depositada, 
com cor predominantemente negra e castanha. As causas para tal sucedido, são 
quase graças à ação natural da poluição atmosférica, a qual pode aumentar e 
ajudar o aparecimento de tal problema através de revestimentos com rugosidade 
(própria do mesmo ou pelo suporte utilizado) e/ ou a utilização de tinta inadequada 
para o exterior (esta ficando também degradada com o passar do tempo). 
Normalmente são zonas de depósito de sujidade devido ao seu desenho e em 
muitos casos é inevitável o seu aparecimento, caso não haja uma intervenção 
metódica e regular. Colocando já como aceite a sua existência, o seu tratamento 
é relativamente simples, tratando-se claramente de pura limpeza, sendo então 
necessário uma lavagem com jato de água sob pressão, depois deixar secar o 
suporte e finalizar com a aplicação de um primário aglutinante (se necessário) e 
finalizar com tinta de acabamento. Concluídas estas etapas, é imprescindível para 
a não acumulação desta sujidade que haja uma limpeza regular, sempre que se 
verifique uma diferença de tonalidade e crescente acumulação de sujidade.

 -Outro problema encontrado em bastante quantidade na igreja é 
a colonização biológica, quer através do aparecimento de fungos, algas e 
musgos, bem como também grandes aglomerados de ervas, aparecendo quer 
na fachada entre placas de cerâmica, quer nos telhados e cruzamentos entre 
corpos da igreja. É um problema que desvirtua imenso o edifício, pois demonstra 
um certo “abandono” e até desrespeito pelo edifício, mesmo que tal não exista. 
Normalmente manifestam-se através do aparecimento de algas, musgo, líquenes 
e em alguns casos chegam mesmo a aparecer uma concentração de ervas. As 
suas causas são simples, maioritariamente relacionadas com a elevada humidade 
ou fraca exposição solar, sendo as zonas que apresentem estas características, 
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potencialmente, mais propícias ao desenvolvimento destes microrganismos. Outra 
característica que influência o aparecimento deste problema prende-se também 
com os tipos de pedra, caso estas tenham um nível de porosidade elevada, as 
quais promovem um aumento da área superficial disponível para a colonização 
biológica. O tratamento deste problema é feito através da limpeza da fachada 
e dos pontos onde se encontre manifestação de aparecimento do problema, 
com uma solução de hipoclorito de sódio (similar a lixivia) ou com biocida, para 
eliminação da colonização biológica existente. Depois deste passo é necessário 
precaver o aparecimento futuro, aplicando assim um tratamento antifúngico na 
fachada.

 - O aparecimento de pontos de oxidação é um problema comum, onde 
existam peças metálicas a sofrer de oxidação, estas sofrendo com as condições 
atmosféricas propiciam o aparecimento destas manchas que danificam 
esteticamente a fachada. A solução para o tratamento deste problema, passa 
primeiro pela remoção do material ferroso caso exista ainda no local, de seguida 
procede-se à limpeza através da lavagem das zonas “acastanhadas” com uma 
solução própria de ácido clorídrico diluído em água. Após esta operação, lavar 
com água limpa, deixar secar, aplicar argamassa adequada na zona em falta e 
aplicar o acabamento final de acordo com as indicações do fabricante do próprio 
material.

 - Dos últimos problemas encontrados na igreja e aquele que é para os 
zeladores do património dos mais graves, é o graffiti, já que não é nenhum agente 
do tempo ou biológico que o provoca, mas sim o próprio homem. A sua causa única 
é o vandalismo e é um problema de conservação que é resolvido no momento, 
mas a seu reaparecimento se torna uma incógnita. A solução de reabilitação para 
esta situação passa pela limpeza das peças afetadas através de jato de água 
sob pressão ou com cloreto de metileno para peças cerâmicas. Caso a limpeza 
não seja bem-sucedida, é necessário aplicar novo revestimento e substituição das 
peças danificadas. No final deve-se aplicar um esquema de pintura que oblitere 
os graffitis existentes e per¬mita a remoção de novos graffitis que venham a ser 
apostos na superfície, utili¬zando solventes adequados.

 Pátina

 A pátina pode-se definir como, as marcas da passagem do tempo pelos 
materiais, com legitimidade histórica. Um objeto sobre as influências do meio 
ambiente e do tempo pode por si mesmo adquirir certas caraterísticas visuais, estas 
reveladoras da idade do objeto e da sua autenticidade. Daí podemos considerar 
que a pátina não é só um recobrimento superficial, mas sim um conjunto de processos 
do envelhecimento do próprio monumento. Com isto, é importante não confundir 
a pátina com o processo de limpeza. Como já se viu anteriormente, a acumulação 
de sujidade ou outras degradações, podem não ser consideradas como pátina, já 
que estas não advêm do próprio envelhecimento do monumento, mas sim, da sua 
falta de limpeza e cuidado. Trata-se portanto de um processo cuidadoso, quando 
se procede à classificação do que será ou não pátina, já que o erro implicaria que 
algumas pátinas fossem tratadas ou removidas, sem a possibilidade de se voltarem 
a recuperar.
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IMG.87  Desgaste provocado pela ação do tempo e pelas condições ambientais levando a que 
a pedra e a escrita se perca com o tempo;

IMG.83 Descoloração e pigmentação da 
pedra;

IMG.84 Descoloração dos cantos de pedraria e 
consequente desgaste do material;

IMG.85 Desgaste do material nas zonas mais 
sensiveis, como juntas e cantos;

IMG.86  Desgaste e pulverização da pedra, 
próprio do desgaste provocado pelo tempo;
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 O tema da pátina é um tema controverso e ainda aberto a alguma 
discussão por parte da área científica, já que a linha que separa esta dos trabalhos 
de limpeza é muito ténue e por vezes infelizmente violada com facilidade. Para 
resumir este problema, quando se trata de uma “capa” ou aparência do objeto 
ou monumento que não disturbe a transmissão da imagem, nem a estabilidade 
mecânica do monumento ou objeto, tal “capa” ou aparência é tratada como 
pátina, sendo então dever dos técnicos responsáveis a conservar.
 Desde a sua edificação até aos dias de hoje, a Igreja Matriz de Ovar 
apresenta, apesar de não ser em grande quantidade nem em nível critico, algumas 
manifestações de pátina em todo o seu conjunto. É facilmente observável a 
abrasão causada pelo tempo no trabalho de pedraria (img. 83, 84, 85), principalmente 
o exterior, a descoloração de algumas pedras e ornamentos ou o escurecimento 
(img. 86, 87) sem aparente avistamento de humidade, são estes alguns exemplos 
de pátina encontrada na igreja. Para juntar ao texto, estão colocadas na página 
anterior algumas fotografias, referentes aos locais onde encontramos a pátina na 
Igreja Matriz de Ovar, tendo sido importantes tais fotografias para a identificação 
cuidada, aquando feito o plano de limpeza, para que houvesse o mínimo erro de 
juízo quanto ao que seria ou não pátina ou matéria de ser limpa.

Ensaio projectual de valorização

 O ensaio com vista à valorização da Igreja Matriz de Ovar, será ligeiramente 
diferente do ensaio anteriormente apresentado. A valorização da igreja apesar 
de ser um tema importante, não foi propriamente a preocupação central do 
trabalho, tendo sido sim, a conservação e restauro da igreja. Este presente ensaio, 
visa somente propor uma ideia do que seria possível se executar de modo a 
valorizar os espaços devolutos, já anteriormente referidos, que a igreja tem de 
momento. Alguns dos espaços que serão propostos, resultam das conversas tidas 
com o pároco, habitantes de Ovar que frequentam regularmente a igreja para 
variadíssimos propósitos, desde religioso até turístico e de conversas com técnicos 
locais, que ao longo dos anos acompanharam a evolução da Igreja e da cidade.
 De modo a demonstrar a necessidade de se pensar numa ideia de 
valorização para a igreja de Ovar, na página seguinte são apresentadas algumas 
das imagens (img.88 à 93)dos espaços que se encontram em desuso e que estão 
devolutos. Estes espaços compreendem, como já foram referidos atrás, as torres sul 
e norte, esta as partes acima do baptistério e a área por cima do cartório, junto ao 
trono.
 Tais áreas possuem espaço e condições suficientes para alojarem zonas de 
recriação ou turísticas, como é intenção dos responsáveis pela igreja. A quantidade 
ainda elevada de obras (pintura, escultura) relativas a autores “amigos” da igreja 
ou relativas a esta, revelou que seria uma mais valia existir um espaço que as 
pudesse albergar e deste modo mostra-las ao público “vareiro” e aos vários turistas 
que visitam a Igreja Matriz de Ovar.
 Existe assim dois espaços distintos de onde podem surgir boas ideias, um 
deles a zona por cima do cartório onde haveria a possibilidade dado o espaço 
de se poder comtemplar várias obras artísticas e ainda de se observar peças 
relativas ao rito religioso que eram usadas antigamente e que hoje se encontram 
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IMG.92 Vista do interior do topo da torre Norte, 
onde se vê o abandono desta;

IMG.88 Torre Sul, vista do interior da entrada do 
acesso ao coro;

IMG.89 Torre Sul, vista do interior da entrada. 
Zona “atulhada” com objetos comuns;

IMG.90 Vista de baixo para cima na torre Norte, 
vendo os sucessivos lançes de escadas;

IMG.91 Imagem do interior da torre Norte, 
mostrando o amontoado de objetos;

IMG.93 Imagem da torre Norte, onde se vê o 
deuso e consequente degrdação desta;
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escondidas, como é exemplo o trono. O outro espaço é referente às torres, uma 
serve quase só como acesso ao coro (atualmente sem uso), a outra possibilita 
que lá possam ser instaladas exposições temporárias e/ ou permanentes. Esta tem 
acesso fácil através da porta a meio da torre levando diretamente para o primeiro 
piso e conserva ainda o aspeto nostálgico da subida de uma torre da sua época. 
No topo, o qual é facilmente alcançado, é possível se observar grande área da 
cidade, já que a igreja se encontra num dos pontos altos desta.
 Resumindo, a igreja é possuidora de espaços que a podem promover 
perante os habitantes, fazendo com que estes a visitem, quer seja por motivos 
religiosos, artísticos ou outros. É pena que tais espaços se encontrem da maneira 
como vimos anteriormente, daí ser necessário este ponto, de modo a alertar e 
a propor, mesmo que de modo muito sucinto, umas possíveis intervenções que 
resultassem em mais movimento e reconhecimento da igreja, mas também que 
ajudassem a conservação e o restauro desses tais espaços, uma vez renovados e 
utilizados, teriam de novo um propósito e consequentemente um motivo forte para 
serem preservados.
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Conclusão

 

 A presente dissertação de mestrado, com o tema “Conservação e 
Valorização de património religioso, o caso da Igreja Matriz de Ovar”, surgiu como 
um trabalho de reflexão sobre assuntos que apesar de já serem debatidos ao longo 
de vários anos, ainda hoje são ponto de críticas e vários estudos. Como tal, serviu 
para estabelecer um conhecimento aprofundado no tema da conservação e 
restauro, mediante o estudo do seu surgimento como área científica, suas mudanças 
e evolução. Além disso aprimoramos o nosso conceito de como eticamente se 
deveria “olhar” o monumento ou obra de arte, valorizando o seu lugar e propósito.
 O estudo do tema acima referido possibilitou-nos acima de tudo, refinar 
o nosso pensamento quanto à pratica em si, sem que puséssemos de lado o 
conhecimento histórico, nomeadamente as teorias desenvolvidas e as personagens 
históricas que ajudaram a divulgar e a proteger o património cultural e acima de 
tudo o religioso, que é neste que assentou o estudo prático desenvolvido na presente 
dissertação. O estudo da “boa-pratica” que fora realizado e estudado em países 
como Itália, França, Inglaterra, Alemanha, entre outros que foram pioneiros nas 
medidas de conservação e/ ou restauro de património, foi depois analisado e tido 
em conta em comparações e estudos em dois projetos escolhidos, um da autoria 
dos arquitetos João Paulo Rapagão e César Fernandes, referente à valorização 
do Palácio do Marquês de Castelo Rodrigo e outro da autoria dos arquitetos 
Alexandre Alves Costa e Sergio Fernandez do “Atelier 15”, com a consolidação do 
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha. A escolha destes projetos como elementos de 
comparação e estudo, pareceu-nos correta e de uma mais-valia, pois possibilitou-
nos comparar soluções, reconhecendo as que foram bem-sucedidas e as que não 
foram, refinando e restringindo assim as escolhas (mais acertadas) e soluções a 
empregar no ensaio de conservação e valorização da Igreja Matriz de Ovar.
 Os assuntos abordados no Capítulo I, serviram para refinar o nosso 
pensamento sobre as doutrinas existentes e o percurso que estas percorreram 
na história. Pudemos assim verificar a evolução de mentalidade e pensamento 
sobre o entendimento do que era o património e de como o proteger. Estudámos 
comparações e confrontos de teorias, que divergiam quer no modo como se 
interviria ou não no monumento quer em questões mais singelas como o manter ou 
não a passagem do tempo pelos edifícios. Analisámos portanto as doutrinas mais 
influentes na área científica da conservação e restauro em que olhámos também 
aos seus autores, defensores e entusiastas. Desde os franceses Viollet le Duc, Victor 
Hugo, Guizot, passando pelos ingleses Ruskin e Morris até ao austríaco Riegl e 
aos italianos Giovannoni, Beltrami e Boito, estudamos e comparámos o impacto 
que cada um deles teve na definição do que se considerou como boa pratica e 
doutrinas que vieram a estabelecer cartas reguladoras, algumas tidas como leis.
 No Capítulo I abordamos ainda uma doutrina que, dada a sua importância 
e força que teve na comunidade, ainda hoje as suas diretrizes são tidas em conta 
quando se procede a trabalhos relativos ao restauro. Como pudemos estudar, 
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o restauro crítico fora dos mais importantes, pois definiu o que era correto de se 
proceder, quer em monumentos quer em obras de arte, definindo quase como leis 
que regiam todos os processos. Devido a tal importância, surgiu isolada na história, 
apelidada de Teoria del Restauro na qual o seu protagonista fora Cesare Brandi. 
Devido a ser uma das teorias mais importantes e que ainda hoje serve de “base 
de lei” a quase todas as obras de conservação e restauro, chegamos á conclusão 
que seria a mais pertinente e correta de se seguir no ensaio projectual, daí esta 
teoria ter tido uma maior importância de conteúdo no presente trabalho.
 Sem deixar de lado o local e país do qual era pertencente o monumento a 
ser estudado e intervencionado, levou-se a cabo um estudo do que acontecera 
em Portugal, no âmbito da conservação e do restauro. Estudou-se em como a 
mentalidade da população estava ou não a ajudar a preservação do património 
e os defensores mais próximos deste, bem como o estudo e a influência de algumas 
organizações que geriam e protegiam o património.
 Com estes vários assuntos estudados, voltamo-nos para o estudo a história 
da Igreja Matriz de Ovar de forma a poder compreender a sua evolução e o porquê 
da sua situação atual e de algumas partes que nos colocavam alguma intriga. 
Para alcançar os objetivos do que seria o propósito do trabalho e também de 
uma prática correta e dentro do que a doutrina ditava, procedemos à recolha de 
variadíssima a informação disponível em arquivos municipais e privados, obtendo 
assim um espólio de informação fidedigno e completo. Com este, analisámos e 
estudámos toda uma evolução que a igreja sofreu, ficando assim a par do que 
a igreja era, e do que será, mediante o ensaio proposto ou outras ideias também 
válidas, desde que estas respeitem o edifício, como nós o respeitamos.
 Concluímos mediante o estudo da informação recolhida e da observação 
in situ da igreja, que esta se encontrava na necessidade de ser intervencionada a 
nível de conservação, muita a desta a nível estético e de limpeza. Além disso um 
plano de valorização para a mesma seria o próximo ponto a ter em consideração, 
tendo nós apresentado algumas ideias, as quais poderiam ser implementadas, isto 
sem tirar valor a outras que possam ser sugeridas. Com a presente dissertação, 
chegámos a conclusão nunca é demais relembrar a importância da preservação, 
conservação e restauro do património, tendo o religioso um lugar especial, dado 
que define uma cultura, da qual nos revemos e somos descendentes. Fica portanto 
aqui neste trabalho mencionada a importância de se “olhar” pelo nosso património 
e neste caso aquele que nos era mais próximo e que vimos a necessidade de lhe 
dar a devida importância.
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Anexo 1

Risoluzione, III Congresso de 1883 (Fonte: JOKILEHTO, Jukka Ilmari. (1986). A History 
of Architectural Conservation. York, D.Phil. Thesis, I.A.A.S., p.464)

RESOLUTION OF THE THIRD CONGRESS OF ENGINEERS AND ARCHITECTS, ROME, 1883
(Boito, Camillo, Questioni pratiche di belle arti, restauri, concorsi, legislazione, 
professione, insegnamento, Hoepli, Milano 1893, 28ff. English Translation/ JJ/DL)

 “Considering that architectural monuments from the past are valuable not 
only for the study of architecture, but also contribute as essential documents to 
explain and illustrate all the facets of the history of various peoples throughout the 
ages, they should, therefore, be scrupulously and religiously respected as documents 
in which any alteration, however slight, if it appears to be part of the original could 
be misleading and eventually give rise to erroneous assumptions;
 The first section of the Third Congress of Engineers and Architects, in view of 
the circular letters concerning the restoration of historic buildings, sent to the Prefects 
of the Kingdom by the Minister of Education, recommends the following guidelines:

 1. When it has been shown without a shadow of doubt that there is a 
need to intervene, architectural monuments should be consolidated rather than 
repaired, repaired rather than restored, taking great pains to avoid any additions or 
renovations.

 2. Should additions or renovations prove absolutely essential for the solidity of 
the structure or for other serious and unavoidable reasons, and in the case that these 
should involve parts that never have existed or that no longer exist, or parts where 
there is no exact knowledge as to their original form, such additions or renovations 
should be executed in a different character from that of the monument, taking care 
that the new work should not unduly disturb the appearance of the old building.

 3. Should the question be, instead, of constructing parts that have been 
destroyed or that for fortuitous reasons were originally never completed, or of 
rebuilding ashlar that is so decayed that it cannot remain in the structure, or when 
there is still the old form to be reproduced with accuracy, it would be advisable 
anyhow that the additional or renewed blocks, whilst taking the original form, 
should still be made of obviously different material, or that they be clearly marked 
with an engraved sign or better still with the date of the restoration, so that not 
even here a careful observer be misled. In monuments of Antiquity and in others of 
particular archaeological interest, any parts which must be completed for structural 
or conservation purposes should only be built with plain surfaces and using only the 
outlines of solid geometry - even when they do not appear to be other than the 
continuation or a firm attachment to other moulded or ornamental antique parts.

 4. In monuments, which derive their beauty, their uniqueness and the poetry 
of their appearance from a variety of marbles, mosaics and painted decoration, 
or from the patina of their age, or from their picturesque setting, or even from their 
ruinous condition, the works of consolidation should be strictly limited to the essential. 
Such works should not diminish in any way these intrinsic and extrinsic sources of their 
artistic attraction.
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 5. Any additions or alterations which have been made to the first structure 
in different periods of time will be considered as monuments and treated as such, 
except in the case that they are obviously inferior artistically and historically to the 
building itself, and at the same time detract or obscure some important parts of it; 
then removal or demolition of these alterations or additions appears advisable. In all 
cases where feasible or worth-while, the elements that have been discussed above 
should be preserved, either completely or in their essential parts, if possible near the 
monument from which they were removed.
 6. Photographs should be taken of the monument prior to the initiation of 
even minor repairs or restorations, then gradually of all principal stages of the work, 
and finally of the completed work. This series of photographs should be sent to the 
Ministry of Education together with drawings of the plans, elevations and details, 
using water-colour where necessary, to indicate clearly all parts that have been 
conserved, consolidated, rebuilt, renewed, altered, removed or demolished. A 
clear and methodical report on the reasons for the works and their progress, should 
accompany the drawings and photographs. A copy of all the above-mentioned 
documents should be deposited with the authorities responsible for the restoration 
of churches, or at the office in charge of the restored monument.

 7. An inscription should be fixed on the building to record the date of the 
restoration and the main works undertaken.
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Anexo 2

Carta de Atenas (Fonte: ICOMOS, www.icomos.org/en/charters-and-other-
doctrinal-texts/179-articles)

The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments - 1931
Adopted at the First International Congress of Architects and Technicians of Historic 
Monuments, Athens 1931

At the Congress in Athens the following seven main resolutions were made and 
called “Carta del Restauro”:
 1. International organizations for Restoration on operational and advisory 
levels are to be established.
 2. Proposed Restoration projects are to be subjected to knowledgeable 
criticism to prevent mistakes which will cause loss of character and historical values 
to the structures.
 3. Problems of preservation of historic sites are to be solved by legislation at 
national level for all countries.
 4. Excavated sites which are not subject to immediate restoration should be 
reburied for protection.
 5. Modern techniques and materials may be used in restoration work.
 6. Historical sites are to be given strict custodial protection.
 7. Attention should be given to the protection of areas surrounding historic 
sites.

General Conclusions of the Athens Conference

I. - DOCTRINES. GENERAL PRINCIPLES.

 The Conference heard the statement of the general principles and doctrines 
relating to the protection of monuments.
 Whatever may be the variety of concrete cases, each of which are open to 
a different solution, the Conference noted that there predominates in the different 
countries represented a general tendency to abandon restorations in toto and 
to avoid the attendant dangers by initiating a system of regular and permanent 
maintenance calculated to ensure the preservation of the buildings.
When, as the result of decay or destruction, restoration appears to be indispensable, 
it recommends that the historic and artistic work of the past should be respected, 
without excluding the style of any given period.
 The Conference recommends that the occupation of buildings, which 
ensures the continuity of their life, should be maintained but that they should be 
used for a purpose which respects their historic or artistic character.

III. - AESTHETIC ENHANCEMENT OF ANCIENT MONUMENTS.

 The Conference recommends that, in the construction of buildings, the 
character and external aspect of the cities in which they are to be erected should 
be respected, especially in the neighborhood of ancient monuments, where the 
surroundings should be given special consideration. Even certain groupings and 
certain particularly picturesque perspective treatment should be preserved.
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 A study should also be made of the ornamental vegetation most suited to 
certain monuments or groups of monuments from the point of view of preserving their 
ancient character. It specially recommends the suppression of all forms of publicity, 
of the erection of unsightly telegraph poles and the exclusion of all noisy factories 
and even of tall shafts in the neighborhood of artistic and historic monuments.

IV. - RESTORATION OF MONUMENTS.

 The experts heard various communications concerning the use of modern 
materials for the consolidation of ancient monuments. They approved the judicious 
use of all the resources at the disposal of modern technique and more especially of 
reinforced concrete.
 They specified that this work of consolidation should whenever possible be 
concealed in order that the aspect and character of the restored monument may 
be preserved.
 They recommended their adoption more particularly in cases where their use 
makes it possible to avoid the dangers of dismantling and reinstating the portions to 
be preserved.
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Anexo 3

Carta del Restauro, 1931 (Fonte:http://www.cs.unicam.it/devivo/legislazione/
Carta%20del%20Restauro%20Italiana%201931.pdf)

1931, CARTA DEL RESTAURO ITALIANA
CONSIGLIO SUPERIORE PER LE ANTICHITÁ E BELLE ARTI

 1 - che al di sopra di ogni altro intento debba la massima importanza attribuirsi 
alle cure assidue di manutenzione e alle opere di consolidamento, volte a dare 
nuovamente al monumento, la resistenza e la durevolezza tolta dalle menomazioni 
o dalle disgregazioni;
 2 - che il problema del ripristino mosso dalle ragioni dell’arte e della unità 
architettonica strettamente congiunte col criterio storico, possa porsi solo quando si 
basi su dati assolutamente certi forniti dal monumento da ripristinare e non su ipotesi, 
su elementi in grande prevalenza esistenti anziché su elementi prevalentemente 
nuovi;
 3 - che nei monumenti lontani ormai dai nostri usi e dalla nostra civiltà, come 
sono i monumenti antichi, debba ordinariamente escludersi ogni completamento, 
e solo sia da considerarsi la anastilosi, cioè la ricomposizione di esistenti parti 
smembrate con 1’aggiunta eventuale di quegli elementi neutri che rappresentino il 
minimo necessario per integrare la linea e assicurare le condizioni di conservazione;
 4 - che nei monumenti che possono dirsi viventi siano ammesse solo quelle 
utilizzazioni non troppo lontane dalle destinazioni primitive, tali da non recare negli 
adattamenti necessari alterazioni essenziali al1’edificio;
 5 - che siano conservati tutti gli elementi aventi un carattere d’arte o di storico 
ricordo, a qualunque tempo appartengano, senza che il desiderio dell’unità stilistica 
e del ritorno alla primitiva forma intervenga ad escluderne alcuni a detrimento di 
altri, e solo possano eliminarsi quelli, come le murature di finestre e di intercolumni di 
portici che, privi di importanza e di significato, rappresentino deturpamenti inutili; ma 
che il giudizio su tali valori relativi e sulle rispondenti eliminazioni debba in ogni caso 
essere accuratamente vagliato, e non rimesso ad un giudizio personale dell’autore 
di un progetto di restauro;
 6 - che insieme col rispetto pel monumento e per le sue varie fasi proceda 
quello delle sue condizioni ambientali, le quali non debbono essere alterate da 
inopportuni isolamenti da costruzioni di nuove fabbriche prossime invadenti per 
massa, per colore, per stile;
 7 - che nelle aggiunte che si dimostrassero necessarie, o per ottenere il 
consolidamento, o per raggiungere lo scopo di una reintegrazione totale o parziale, 
o per la pratica utilizzazione del monumento, il criterio essenziale da seguirsi debba 
essere, oltre a quello di limitare tali elementi nuovi al minimo possibile, anche quello di 
dare ad essi un carattere di nuda semplicità e di rispondenza allo schema costruttivo; 
e che solo possa ammettersi in stile similare la continuazione di linee esistenti nei casi 
in cui si tratti di espressioni geometriche prive di individualità decorativa;
 8 - che in ogni caso debbano siffatte aggiunte essere accuratamente ed 
evidentemente designate o con l’impiego di materiale diverso dal primitivo, o con 
l’adozione di cornici di inviluppo, semplici e prive di intagli, o con l’applicazione di 
sigle o di epigrafi, per modo che mai un restauro eseguito possa trarre in inganno gli 
studiosi e rappresentare una falsificazione di un documento storico;
 9 - che allo scopo di rinforzare la compagine stanca di un monumento e 
di reintegrare la massa, tutti i mezzi costruttivi modernissimi possono recare ausili 
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preziosi e sia opportuno valersene quando l’adorazione di mezzi costruttivi analoghi 
agli antichi non raggiunga Io scopo; e che del pari, i sussidi sperimentali delle 
varie scienze debbano essere chiamati a contributo per tutti gli altri temi minuti e 
complessi di conservazione delle strutture fatiscenti, nei quali ormai procedimenti 
empirici debbono cedere il campo a quelli rigidamente scientifici.
 10 - che negli scavi e nelle esplorazioni che rimettono in luce antiche opere, 
il lavoro di liberazione debba essere metodicamente e immediatamente seguito 
dalla sistemazione dei ruderi e dalla stabile protezione di quelle opere d’arte 
rinvenute, che possano conservarsi in situ;
 11- che come nello scavo, cosi nel restauro del monumenti sia condizione 
essenziale e tassativa che una documentazione precisa accompagni i lavori 
mediante relazioni analitiche raccolte in un giornale del restauro e illustrate da 
disegni e da fotografie, sicché tutti gli elementi determinati nella struttura e nella 
forma del monumento, tutte le fasi delle opere di ricomposizione, di liberazione, di 
completamento, risultino acquisite in modo permanente e sicuro.
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Anexo 4

Carta de Veneza de 1964 
(Fonte: ICOMOS, http://www.international.icomos.org/charters/venice_e.pdf)

INTERNATIONAL CHARTER FOR THE CONSERVATION AND RESTORATION OF 
MONUMENTS AND SITES (THE VENICE CHARTER 1964)
IInd International Congress of Architects and Technicians of Historic Monuments, 
Venice, 1964.

DEFINITIONS

Article 1.
The concept of a historic monument embraces not only the single architectural 
work but also the urban or rural setting in which is found the evidence of a particular 
civilization, a significant development or a historic event. This applies not only to 
great works of art but also to more modest works of the past which have acquired 
cultural significance with the passing of time.

Article 2.
The conservation and restoration of monuments must have recourse to all the 
sciences and techniques which can contribute to the study and safeguarding of 
the architectural heritage.

Article 3.
The intention in conserving and restoring monuments is to safeguard them no less as 
works of art than as historical evidence.

CONSERVATION

Article 4.
It is essential to the conservation of monuments that they be maintained on a 
permanent basis.

Article 5.
The conservation of monuments is always facilitated by making use of them for some 
socially useful purpose. Such use is therefore desirable but it must not change the 
lay-out or decoration of the building. It is within these limits only that modifications 
demanded by a change of function should be envisaged and may be permitted.

Article 6.
The conservation of a monument implies preserving a setting which is not out of 
scale.
Wherever the traditional setting exists, it must be kept. No new construction, 
demolition or modification which would alter the relations of mass and colour must 
be allowed.

Article 7.
A monument is inseparable from the history to which it bears witness and from the 
setting in which it occurs. The moving of all or part of a monument cannot be allowed 
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except where the safeguarding of that monument demands it or where it is justified 
by national or international interest of paramount importance.

Article 8.
Items of sculpture, painting or decoration which form an integral part of a monument 
may only be removed from it if this is the sole means of ensuring their preservation.

RESTORATION

Article 9.
The process of restoration is a highly specialized operation. Its aim is to preserve and 
reveal the aesthetic and historic value of the monument and is based on respect for 
original material and authentic documents. It must stop at the point where conjecture 
begins, and in this case moreover any extra work which is indispensable must be 
distinct from the architectural composition and must bear a contemporary stamp. 
The restoration in any case must be preceded and followed by an archaeological 
and historical study of the monument.

Article 10.
Where traditional techniques prove inadequate, the consolidation of a monument 
can be achieved by the use of any modern technique for conservation and 
construction, the efficacy of which has been shown by scientific data and proved 
by experience.

Article 11.
The valid contributions of all periods to the building of a monument must be 
respected, since unity of style is not the aim of a restoration. When a building includes 
the superimposed work of different periods, the revealing of the underlying state can 
only be justified in exceptional circumstances and when what is removed is of little 
interest and the material which is brought to light is of great historical, archaeological 
or aesthetic value, and its state of preservation good enough to justify the action. 
Evaluation of the importance of the elements involved and the decision as to what 
may be destroyed cannot rest solely on the individual in charge of the work.

Article 12.
Replacements of missing parts must integrate harmoniously with the whole, but at 
the same time must be distinguishable from the original so that restoration does not 
falsify the artistic or historic evidence.

Article 13.
Additions cannot be allowed except in so far as they do not detract from the 
interesting parts of the building, its traditional setting, the balance of its composition 
and its relation with its surroundings.

HISTORIC SITES

Article 14.
The sites of monuments must be the object of special care in order to safeguard their 
integrity and ensure that they are cleared and presented in a seemly manner. The 
work of conservation and restoration carried out in such places should be inspired 
by the principles set forth in the foregoing articles.

EXCAVATIONS

Article 15.
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Excavations should be carried out in accordance with scientific standards and 
the recommendation defining international principles to be applied in the case of 
archaeological excavation adopted by UNESCO in 1956.
Ruins must be maintained and measures necessary for the permanent conservation 
and protection of architectural features and of objects discovered must be taken. 
Furthermore, every means must be taken to facilitate the understanding of the 
monument and to reveal it without ever distorting its meaning.
All reconstruction work should however be ruled out “a priori”. Only anastylosis, that 
is to say, the reassembling of existing but dismembered parts can be permitted. The 
material used for integration should always be recognizable and its use should be 
the least that will ensure the conservation of a monument and the reinstatement of 
its form.

PUBLICATION

Article 16.
In all works of preservation, restoration or excavation, there should always be precise 
documentation in the form of analytical and critical reports, illustrated with drawings 
and photographs. Every stage of the work of clearing, consolidation, rearrangement 
and integration, as well as technical and formal features identified during the course 
of the work, should be included. This record should be placed in the archives of a 
public institution and made available to research workers. It is recommended that 
the report should be published.
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Anexo 5

Carta de 1987 da Conservação e Restauro dos Objetos de Arte e Cultura
Anexo B (Instruções para o desenvolvimento da conservação, manutenção e 
restauro de obras de interesse arquitetónico)
(Fonte: http://www.inforestauro.org/carta-del-restauro-1987.html?start=4)

Allegato B
Istruzioni per la condotta della conservazione, manutenzione e restauro delle opere 
di interesse architettonico.

Considerazioni preliminari

 La Carta del Restauro 1972, per lo specifico problema del restauro 
architettonico, dipendeva in larga misura dai criteri adottati per il restauro degli 
oggetti d arte prevalentemente grafopittorici, dove gli aspetti visibili erano 
privilegiati rispetto alla struttura. Si vuole soddisfare ora la necessità di uno statuto 
peculiare al restauro architettonico, che riconosca agli edifici monumentali e ai 
contesti ambientali caratteristiche specifiche in quanto a comportamento rispetto 
all’aggressione degli inquinanti, agli abusi degli utenti, ai rischi sismici. 

 Il compito del restauro architettonico è di interpretare un manufatto storico, 
individuando le aggiunte e le manomissioni subite, dandogli un adeguato e 
controllabile miglioramento statico con mezzi compatibili e reversibili (reintegrazioni 
murarie, speroni, tiranti non occultati ecc.). Sinora l’esigenza di dissimulare i mezzi 
di rinforzo per non alterare l’aspetto e il carattere degli edifici ha giustificato il 
ricorso a tecnologie innovative che permettono di realizzare rinforzi invisibili, ma 
generalmente irreversibili,  adulteranti, incompatibili e poco durabili, conservando 
di fatto l’aspetto e non la struttura della fabbrica. 

 L uso delle tecniche tradizionali, peraltro, non è mai stato escluso dalle 
precedenti Carte del Restauro   (Carta Italiana del 1932, Carta di Venezia del 
1964,   Carta del Restauro del 1972). Esse, infatti, alludevano all’uso di tecnologie 
innovative solo nei casi in  cui quelle tradizionali non dessero sufficiente affidamento 
e si limitavano a raccomandare l’adozione  di accorgimenti idonei a rendere 
percettibile l’intervento del nuovo sul vecchio. Ma, alla luce di una più matura 
esperienza, l’uso delle tecniche tradizionali si deve considerare applicabile non 
solo ai semplici   miglioramenti delle condizioni statiche ma anche a  molti casi di 
«patologie ordinarie», come si dirà meglio più avanti. 
In ogni caso, dichiararsi favorevoli al recupero delle tecniche tradizionali non è 
sufficiente, perché è necessario saperle attuare. 

 L uso esorbitante delle tecniche innovative nell’edilizia moderna in generale 
e anche nel campo del restauro ha causato una caduta del saper fare tradizionale, 
non solo considerato obsoleto, ma scorretto se non erroneo. Una rivitalizzazione di 
quel saper fare è possibile solo se, studiato attentamente, potrà venire diffuso nelle 
scuole e nelle Università attraverso una specifica didattica. 
  
Progettazione delle operazioni di conservazione e restauro      
 La programmazione e l’esecuzione di cicli regolari di manutenzione e di 
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controllo dello stato di conservazione di un monumento architettonico è la sola 
garanzia che la prevenzione sia tempestiva e appropriata all’opera per quanto 
riguarda il carattere degli interventi e la loro frequenza. 
 La procedura così indicata consentirà, ove l’entità degli interventi lo richieda, 
l’istituzione di «cantieri permanenti» con l’effetto di perfezionare le maestranze, 
consentire il loro ricambio fisiologico, formare squadre di veri «conoscitori» delle 
più riposte caratteristiche della fabbrica e del suo comportamento nel volgere del 
tempo. Tale procedura consentirà altresì risparmi finanziari notevoli ed eviterà, per 
quanto possibile, sgradevoli o devianti interventi innovativi o di ripristino. 
 Per quanto concerne l’utilizzazione degli edifici monumentali, si deve 
sottolineare che appropriate forme di riuso contribuiscono ad assicurare la loro 
sopravvivenza. Anche a questo fine i lavori di adattamento dovranno essere limitati 
al minimo rispettando, per quanto possibile, l’individualità tipologica e costruttiva 
dell’opera, compresi i suoi percorsi interni. 
 
 Nessun progetto di conservazione o restauro potrà dirsi idoneo a passare 
alla fase esecutiva se prima non sia preceduto da un attento studio dell’opera 
e del suo contesto ambientale, da preventivare e finanziare in modo specifico. 
Parte integrante di questo studio saranno ricerche bibliografiche, iconografiche, 
archivistiche ecc. per acquisire ogni possibile dato storico, nonché ricerche 
sperimentali sulle proprietà materiali del manufatto. Occorrerà in tale fase attribuire 
la massima importanza alla storia delle trasformazioni materiali del monumento, 
ricavandone, specialmente in relazione ai suoi diversi riusi, tutte le indicazioni per 
formulare i progetti di conservazione e/o restauro. 
 
 La documentazione di rilievo in pianta e in alzato dovrà essere controllata 
attentamente sia per l’opera che per il suo contesto, tenendo conto della necessità 
di correggere gli errori spesso gravi e a catena, che inevitabilmente vengono 
commessi in seguito alle note procedure di rilevamento (fotogrammetrie, rilevamenti 
catastali, trascrizioni di vario tipo). 

 Tutto il materiale raccolto come sopra descritto, diventerà una guida 
preziosa per la progettazione degli interventi di conservazione e/o restauro, 
consentendo con relativa sicurezza la scelta tra le superfetazioni da eliminare e 
quelle da conservare in quanto significative. 

 Nei casi in cui il monumento o il complesso archi tettonico da conservare 
si trovi in una delle molte zone oggi dichiarate sismiche, occorre fare particolare 
attenzione ai precedenti riutilizzi e a quello che si intende proporre nel progetto 
esecutivo finale. 

 Comunque nei casi di «patologie ordinarie» è sempre preferibile adottare 
le tecniche e i materiali tradizionali, che sono più omogenei con le opere da 
salvaguardare, così come ha anche raccomandato il Comitato Nazionale per la 
prevenzione dal Rischio Sismico dei Beni Culturali (1986). 

 Per quanto riguarda le canalizzazioni e le attrezzature di servizio, esse devono 
essere previste sin dall’inizio della progettazione nelle loro dimensioni e sedi definitive 
e in posizione idonea a non alterare ne la statica dell’edificio ne i suoi aspetti visibili, 
evitando così pesanti e incontrollabili interventi (scasso di murature, sfondamenti 
ecc.) in corso d opera. 

 In ogni caso si rammenta che il progettista e direttore dei lavori è tenuto 
a redarre personalmente gli elenchi dei prezzi e i capitolati speciali d appalto, 
evitando così contrasti e malintesi pericolosi per la migliore conduzione dell’opera. 
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 Metodologie e tecniche di intervento 
 
 È consigliabile, nei casi di piccoli ma delicati intereventi manutentivi, il ricorso 
a imprese specializzate e, insieme, alla conduzione in economia. Nei casi, invece, 
di grandi e complessi interventi l’affidamento a misura è raccomandabile per le 
caratteristiche amministrative, meglio rispondenti alla complessità dei lavori. Tra 
l’altro l’affidamento a misura richiede un apprezzabile precisione di contabilità e 
lascia una traccia preziosa del lavoro compiuto.

 In ogni caso i restauri devono essere continuamente vigilati e diretti sia per 
assicurarne la buona esecuzione sia per poter intervenire prontamente a fronte di 
fatti nuovi, difficoltà o dissesti murari; per evitare infine, specie quando operano 
piccoli e grandi mezzi di demolizione, che compaiano elementi prima ignorati o 
eventualmente sfuggiti all’indagine preventiva, ma certamente utili alla conoscenza 
dell’edifìcio e alla condotta del restauro. In particolare il direttore dei lavori, prima 
di raschiare, tinteggiare o eventualmente rimuovere intonaci, deve accertare 
l’esistenza o meno di qualsiasi traccia di decorazioni e/o quali fossero le originali 
grane e coloriture delle pareti e delle volte ecc. Infatti è un esigenza fondamentale 
del restauro quella di rispettare e salvaguardare finché è possibile l’autenticità degli 
elementi costitutivi.
  
 1. Interventi di consolidamento murario.Nel caso di murature fuori piombo, 
anche se perentorie necessità ne suggeriscano la demolizione e ricostruzione, va 
anzitutto esaminata e tentata la possibilità di raddrizzamento senza sostituire le 
murature originarie. 
 La pratica del raddrizzamento peraltro è documentabile anche nel cantiere 
di restauro ottocentesco, se ottenuta con tagli localizzati e tirantature; va tenuto 
conto in ogni caso che il trauma del taglio, anche se sanato di malte speciali, non 
appare una pratica raccomandabile in un contesto di forte sismicità o qualora il 
muro non sia assai ben costruito con pietra e laterizi e buone malte. In caso contrario 
si impone, nel superiore interesse della conservazione, lo smontaggio e rimontaggio 
del muro, se in pietra da taglio, o il suo disfacimento e rifacimento, se in mattoni o in 
muratura a sacco, per rimetterlo a piombo.

 In molti casi zone murarie eseguite assai male e con malte degradate o 
con materiali male assortiti appaio no interpolate in contesti di buona fattura e 
resistenza. In tali casi è comportamento tradizionale eliminare in breccia la zona 
compromessa o fessurata e rifarla con buoni materiali (possibilmente affini a quelli 
circostanti) a cuci e scuci.

 Tale procedura è ancora adottata da molte imprese, specialmente nella 
provincia. Essa richiede molta perizia nei puntellamenti provvisori e nel saper 
prevedere il ritiro delle malte: merita pertanto di essere utilizzata e incoraggiata. E 
ovvio che, nel caso di contesti murari di pregio storico-artistico, si dovrà far di tutto per 
preservare la parte degradata anche ricorrendo a foderature interne in muratura; 
assai meno consigliabili sono peraltro i diffusissimi metodi del consolidamento locale 
o diffuso con «cuciture armate» iniettate con malte cementizie o resinose, per vari 
motivi. Prima di tutto le «cuciture armate», anche se consentono l’assimilazione 
del muro a una lastra di cemento armato (sempre che siano bene eseguite), sono 
adottabili solo su muri a sacco o su muri tanto porosi, per qualità della pietra e 
per degrado delle malte, da garantire un significativo assorbimento di materiale 
cementante e un annegamento effettivo dell’acciaio dell’armatura. Qualora tali 
due condizioni non si verificassero, l’intervento potrebbe a breve termine rivelarsi 
inefficace o addirittura controproducente. Nel caso di muri a sacco abbastanza 
porosi da risentire degli effetti benefici dell’impregnazione, si deve ciononostante fare 
attenzione alla composizione delle malte: infatti in molte zone regionali (Bolognese, 
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Sicilia orientale ecc.) esse si presentano composte di gesso che, a contatto con 
l’acciaio, lo corrode in pochi anni, annullando gli effetti positivi dell’impregnazione. 
Qualora ci si imbattesse in murature di terra cruda con “malta di fango o in pietra 
con malta di fango (assai più diffusa di quanto non si creda nell’intera penisola), le 
iniezioni appaiono non praticabili. Esse infatti lo sarebbero solo in condizioni tali da 
modificare il contesto murario. I lavaggi preventivi rischierebbero infatti di eliminare 
le malte di fango con possibili cedimenti in corso d opera e di disfare parzialmente 
i mattoni crudi. Appaiono pertanto praticabili solo il metodo manuale del parziale 
rabbocco con malte di calce e sostituzione in breccia. 

 Peraltro nei casi più favorevoli il procedimento delle iniezioni armate sarebbe 
valido se si potesse controllare praticamente l’uniforme copertura dell’acciaio da 
parte del cemento, ma ciò è oggi impossibile. 

 Qualora la pratica delle iniezioni armate debba essere necessariamente 
adottata, occorre curare attentamente i procedimenti di ritenzione della malta 
fluida, che il più delle volte costringono a mutare profondamente la fisionomia delle 
murature coi rabbocchi dei giunti, gli intonaci, le colature ecc. L iniezione armata 
è in linea di massima accettabile in casi di murature informi o con riempimento a 
sacco o tali da dover essere in un secondo momento a rivestimento laterizio. 
 
 2. Eventuali sostituzioni o reintegrazioni di paramenti lapidei o laterizi. 
Le sostituzioni e le eventuali integrazioni di paramenti murari, ove necessario e 
sempre nei limiti più ristretti, dovranno essere sempre distinguibili dagli elementi 
originari, differenziando i materiali o le superfici di nuovo impiego. Tra i metodi di 
differenziazione si raccomanda la massima sobrietà, rammentando che molto 
spesso è sufficiente sostituire un travertino lavorato alla martellina, ma degradato 
anche staticamente, con del travertino lavorato al filo elicoidale e non arrotato ne 
allisciato, e così per il tufo, la calcarenite, il botticino, la pietra d Istria ecc.

 Per quel che riguarda i laterizi, basterà la sola posa dell’operatore allevato 
nel cantiere industriale a far individuare la tessitura rinnovata, anche se il laterizio 
fosse tanto ben cotto e arrotato da stare a confronto con quello del contesto. Si 
eviti solo di «invecchiare» la nuova toppa con mezzi meccanici, corrodendola al 
fine di somigliare al contesto corroso.
 
 3. Interventi su applicazioni decorative in stucco, a fresco, graffite. Per questi 
reperti, quando si esclude per gli esterni l’effetto combinato delle intemperie e 
dell’impatto più o meno diretto con i raggi solari, la maggior parte delle cause di 
degrado si può ricondurre al dilavamento e alle infiltrazioni d acqua. Dilavamento, 
percolamento, infiltrazioni e imbibizioni sono di solito di origine pluviale, ma, 
specialmente laddove gli edifici sono stati riutilizzati modernamente, i danni sono 
molto spesso determinati dai moderni impianti idrici.
 Pertanto la migliore prevenzione dell’erosione, dello sfaldamento e del 
distacco è nella costante manutenzione e nell’eventuale pronto risanamento delle 
coperture e dei pluviali, con riferimento sia alle volte e pareti interne che alle superfici 
esterne. Una volta assicurata la perfetta efficienza delle coperture e dei sistemi idrici, 
di qualunque tipo essi siano, si può passare al consolidamento di stucchi, pareti 
affrescate e graffite senza il timore di vedere in breve tempo reso inutile il lavoro di 
restauro. Qualora disgregazioni e sfaldamenti dipendano da cause diverse da quelle 
idriche andranno eseguiti specifici accertamenti. Esplorando le eventuali correnti 
osmotiche ascendenti e le condizioni microclimatiche esterne e inteme all’edificio 
che possano aver sottoposto stucchi, affreschi e graffiti a fenomeni particolari di 
convezione, condensazione ecc., le operazioni di consolidamento dovranno essere 
conseguenti ad attente analisi, che dovranno condurre a identificare le cause di 
ogni disgregazione o soluzione. Per le particolarità operative si rimanda a quanto 
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esposto nell’allegato C.
 
 4. Reintegrazioni e/o sostituzioni di intonaci e/o tinteggiature. Alla base di 
ogni intervento dovrà essere analizzato con cura il grado di adesione degli intonaci 
al supporto e l’ampiezza degli eventuali distacchi. Il mezzo più semplice ed efficace 
rimane sempre quello di «bussare» con le nocche. In adeguate condizioni di spazio 
una buona mappa delle zone non o scarsamente aderenti può essere ricavata 
mediante la termografia. Se le zone non aderenti dell’intonaco sono originali 
occorre farle riaderire con i metodi e le tecniche ben noti, già sperimentati dall’ICR.
 
 Nei casi in cui le zone non aderenti non siano originali o sia comunque 
inevitabile la loro demolizione, si impone la loro sostituzione mediante toppe che 
dovranno essere composte con materiale e granulometria il più possibile simile a 
quelli del contesto con l’addizione di materiali sintetici in piccole parti in modo da 
ottenere una stesura confrontabile con il contesto. Si intende che tra gli intonaci 
originali non possono essere compresi gli intonaci di manutenzione più volte rinnovati, 
a meno che l’uno o l’altro strato aggiunto non supportino informazioni capaci di 
agevolare la ricostruzione deUe vicende storiche dell’edificio.
 
 L identificazione della coloritura originaria di un intonaco originale è, com è 
noto, impresa assai ardua e delicata. L esame serigrafico può essere determinante 
purché il prelievo, di circa 10x10 cm, sia effettuato in zone in cui con certezza si 
sappia, o si possa inferire, che siano rimaste almeno piccole parti dell’intonaco 
originario, non solo perché non coinvolte dalla caduta o dallo smaltimento del 
resto di quell’intonaco, ma anche perché protette a sufficienza dalle escursioni 
climatiche (sottotetti, cornicioni, marcapiani, cornici delle finestre). Una volta 
accertata l’identità della coloritura originaria, non solo per l’aspetto, ma anche per 
la composizione chimica, accertata altresì la natura dell’intonaco per granulometria 
e materiale impiegato, si potrà procedere, ove ciò sia ritenuto significativo, a una 
reintonacatura simile a quella originaria, sempre avendo cura di segnare in qualche 
modo e sobriamente il limite tra quest’ultima e la parte nuova. S intende che tale 
sobria marcatura avrà valore soprattutto quando la trasformazione del nuovo 
intonaco dovuta all’invecchiamento lo renderà più simile all’intonaco originale. Non 
poche difficoltà ostacolano il raggiungimento dell’obiettivo sopra indicato: difficoltà 
di reperimento della calce spenta bene e da tempo sufficiente (6 mesi); difficoltà di 
supplirla talvolta anche con calce idrata; difficoltà di riprodurre le vecchie tinte, da 
un lato utilizzabili bene solo con buona calce, dall’altro soppiantate gradualmente 
da nuovi materiali coloranti, sintetici e di minor costo, ma inadatti a durare negli 
esterni. Queste difficoltà spiegano, almeno in parte, numerose alterazioni ed 
errori nell’aspetto cromatico degli edifici monumentali. Tanto più sono perciò utili 
e necessario le fatiche richieste per raccogliere informazioni esatte e complete, 
quanto possibile, dalle fonti d archivio, da quelle letterarie e spesso anche (ma 
con qualche prudenza) dai vedutisti. Analisi e documentazioni esaustive, pigmenti 
naturali, possibilmente arricchiti con sostanze proteiche e mescolati con calce 
(ben stagionata: oltre un anno) se la coloritura debba essere applicata sul vecchio 
intonaco, sono le condizioni necessarie per avvicinarsi con buona approssimazione 
agli aspetti dell’intonaco originario, anche nella durevolezza.
 
 5. Interventi di consolidamento della pietra o dei laterizi a faccia vista. 
Non sempre le pietre o i laterizi a faccia vista furono previsti tali in origine: spesso, 
particolarmente nell’Ottocento, essi sono tornati a vista con l’aiuto di energiche e 
diffuse campagne di stonacatura, che non sempre si dettero cura di risarcire i giunti 
esposti, accelerandone dunque il degrado. Quando sia stata presa la decisione di 
lasciare un opera comunque a faccia vista, sarà necessario rivedere lo stato dei 
giunti e provvedere all’occorrenza alla loro sigillatura con malte compatibili e affini a 
quella del contesto. Il consolidamento generale avverrà secondo le caratteristiche 
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particolari del tipo di pietra, utilizzando corrispondenti ai requisiti individuati dalle 
raccomandazioni NORMAL e dalla sperimentazione dell’ICR.
 
 Qualora fosse storicamente dimostrato che pietre e/o laterizi furono rivestiti e 
protetti da intonaci, stucchi, o coloriture a calce, si potrà, volta per volta, decidere 
di replicare tale rivestimento (in ogni caso ottimo per la miglior conservazione del 
materiale esposto) sulla base del contesto in cui si colloca il monumento e di altre 
considerazioni di ordine storico critico.
In ogni caso si dovrà provvedere previamente a una pulitura efficace dei paramenti 
con mezzi e tecniche già ampiamente sperimentati dall’ICR.
 Sui metodi di protezione dei paramenti lapidei o in laterizio non vi è tuttora 
un accordo soddisfacente.
 
 L applicazione di resine sintetiche impermeabilizzanti è, infatti, affidabile 
solo in pane modesta in quanto queste, per varie ragioni, risultano alla fine non 
interamente idrorepellenti. In conseguenza sembra che possano solo rallentare il 
processo di escoriazione e desquamazione delle superfici lapidee, ma non evitare 
l’azione del gelo ne quella della solfatazione dei carbonati di calcio, laddove 
quest’ultima sia favorita dalla combinazione tra corpuscoli carboniosi (spinti dal 
percolamento neUa porosità della pietra), ossigeno e piogge acide.
 
 Più che a miracolose invenzioni di liquidi protettivi la preservazione della 
pietra, come quella degli organismi viventi, sembra affidata all’abolizione delle 
cause che producono l’inquinamento atmosferico.

 6. Interventi di consolidamento delle strutture lignee. La durabilità delle strutture 
lignee, incendi a parte, è nel complesso molto superiore a quanto si pensi, ma a 
condizione che siano ben aerate tutte le loro parti a cominciare da quelle incassate 
nelle murature. Negli ultimi decenni la perdita di parecchi tetti  secolari si deve alla 
sigillatura delle fessure predisposte per l’aerazione delle teste delle travi, messa in atto 
per evitare il transito degli insetti e degli uccelli,   La buona aerazione dei sottotetti è 
dunque la migliore garanzia della conservazione delle parti in legname e della non 
ossidazione delle eventuali staffature e/o grappe, mentre l’umidità dei sottotetti può 
causare la diffusione delle infestazioni termitiche. La raccomandazione di massima 
è perciò quella di conservare e promuovere la buona aerazione dei tetti lignei con 
l’apertura di spiragli, «cappuccine» e simili, contrastando il transito degli uccelli 
con reticelle antipiccione. Non sono raccomandabili materiali eccessivamente 
impermeabilizzanti come le guaine, mentre è accettabile il cartonfeltro bisabbiato 
steso in strisce orizzontali che assicurano una buona impermeabilizzazione, nonché 
la traspirazione del sottotetto. Ancor meno raccomandabile è l’uso dellguaine in 
rame con sovrapposti materiali sintetici, che possono anche produrre condensa a 
contatto con i tavolati, accelerando il loro degrado”. Nei casi in cui sia assolutamente 
indispensabile sostituire le strutture lignee, è bene esaminare anzitutto se non sia 
possibile procedere gradualmente, come spesso è stato fatto in passato: nei casi 
più gravi sostituendo un intera trave, in altri casi staffandole per ovviare alle fenditure 
longitudinali ecc.

 E consigliabile che per le dette sostituzioni si costituiscano depositi di legname 
di demolizione di vecchi fabbricati. Soprintendenze e Provveditorati alle opere 
pubbliche dovrebbero adoperarsi attivamente per costituire tali depositi ed evitare 
di avviare tutti i legnami di demolizione allo scarico. In linea di massima operare 
per il consolidamento di strutture lignee significa contemporaneamente operare 
per mantenerle aerate, renderle ignifughe, disinfestarle e indurirle. Per far questo 
non mancano resine e sostanze chimiche di vario genere. È tuttavia consigliabile 
far ricorso a queste procedure solo m casi di reali necessità, anche in vista del 
fatto che esse aumentano il rischio di infiammabilità. Non si dimentichino taluni 
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pregi insostituibili delle strutture lignee: nei solai esse, oltre all’elasticità, esercitano 
un contatto morbido sul contesto murario. Infatti il legno si deforma plasticamente 
senza fratturare la pietra o i mattoni, in caso di leggera flessione sugli appoggi, a 
differenza del ferro. Infine, oltre ad avere caratteristiche igroscopiche il legno ha 
anche coibenza acustica e portanza rilevante.
 
 A proposito dei solai lignei è da respingere la pratica di gettarvi sopra 
solette cementizie leggermente armate, procedendo direttamente sul tavolato 
o sulle pianelle con semplice interposizione di un velo di plastica. Infatti la soletta 
impermeabile impedisce il fisiologico passaggio dell’aria da piano a piano 
favorendo la marcescenza dei legnami in caso di accumulo di umidità, sia questa 
dovuta a condensa, sia a tubazioni difettose; inoltre la soletta renderà impossibile 
ogni opera manutentiva ristretta alle successive sostituzioni dei legnami ammalorati. 
In conclusione è preferibile intervenire, nelle pratiche manutentive, con smontaggio 
e rimontaggio per parti puntando su un auspicabile ricostituzione di un «saper fare» 
manualistico.

 7. Scultura in pietra. Le sculture in pietra poste all’esterno degli edifìci o nelle 
piazze debbono essere vigilate intervenendo con operazioni di consolidamento 
e di protezione stagionale,  attraverso metodi noti e collaudati. Per la buona 
conservazione delle fontane di pietra o di bronzo, occorre decalcificare l’acqua 
eliminando le incrostazioni calcaree e le periodiche dannose ripuliture. Quando la 
buona conservazione di una scultura nel luogo originario risulti impossibile, converrà 
trasferirla in un locale interno, le cui condizioni climatiche siano favorevolmente 
note.

 Per non depauperare significativamente la decorazione esterna delle 
fabbriche può essere talvolta necessario collocarvi copie fedeli e puntuali al posto 
degli originali trasferiti in luogo sicuro. E consigliabile dare mandato di eseguire 
tali copie a esperti scultori in pietra, metalli ecc. che siano in grado di praticare il 
rapportamento in scala 1:1. E bene, invece, evitare la pratica dei calchi allo scopo 
di risparmiare alla «pelle d invecchiamento naturale» (patina) e alle eventuali 
coloriture degli originali i temibili traumi provocati dall’applicazione e dal distacco 
delle forme. Tali traumi e danneggiamenti sono tanto più probabili quanto più il 
trasferimento dell’opera è stato motivato dalle cattive condizioni di conservazione. 
S intende che dopo il consolidamento i pericoli connessi a simili operazioni di calco 
si attenuano molto, ma a due condizioni:
 •a) che il consolidamento sia stato eseguito a perfetta regola d arte e con 
sostanze perfettamente non adesive rispetto a quelle utilizzate per la forma;
 •b) che venga praticata con la dovuta esperienza e destrezza sia 
l’immissione del mastice siliconico tra la scultura e i gusci della forma in vetroresina, 
sia, successivamente, la liberazione dell’originale dal calco. Naturalmente dovrà 
essere fatta attenzione al mutamento di carico che in qualche caso comporta la 
sostituzione degli originali con altro materiale, eventualmente sintetico e in ogni 
caso difficilmente omogenizzabile almeno per peso specifico, con il materiale 
dell’originale. E evidente che la «pelle d invecchiamento naturale» non deve essere 
intaccata sia per ragioni storiche ed estetiche, sia perché essa disimpcgna funzioni 
protettive. Perciò prima di iniziare qualsiasi operazione di pulitura è indispensabile 
procedere alle normali indagini con particolare riguardo alla presenza di cromie 
(vedi qui il paragrafo 4). Si possono asportare i materiali estranei accumulatisi sopra 
la pietra (detriti polverosi, fuliggine, guano di colombi ecc.) usando spazzole vegetali 
o getti d aria a pressione moderata. Dovranno perciò essere evitate le spazzole 
metalliche e i raschietti e sono in generale da escludere getti a forte pressione 
di sabbia, d acqua e di vapore. Sono anche sconsigliabili lavaggi con sostanze 
corrosive o a forte potere detergente. 
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 8. Interventi sugli elementi metallici. Il ferro forgiato pre-moderno è assai più 
resistente all’ossidazione del ferro industriale, ma anch’esso col tempo si ossida e 
«gonfia», compromettendo i partiti lapidei ove impiegato sotto forma di grappe o 
perni o grate (cfr.le grate di ferro forgiato del ponte S. Angelo a Roma). In tali casi 
non resta altro espediente se non quello di sostituire i ferri in questione (quando non 
abbiano importanza se non statica) con elementi metallici di sicura stabilità fisico-
chimica. Ad esempio l’acciaio inossidabile tipo AISI 304 o 316, ovvero, per evitare la 
corrosione interstiziale, l’acciaio con zincatura pesante, ovvero il titanio. In questi casi 
potrà essere convenientemente ripristinato l’ottimo uso pre-moderno di fissare perni 
o grappe e simili negli alloggiamenti lapidei col piombo fuso. Qualora si trattasse di 
grate ormai forzate negli alloggiamenti originari fino a comprometterne la stabilità, 
specie se esposte anche a forti escursioni termiche, si provvederà a conferire agli 
alloggiamenti maggiore larghezza onde consentire le dilatazioni temporanee e 
accogliere meglio le dilatazioni permanenti.
 •a) piani territoriali di coordinamento e di miglioramento delle risorse 
idriche, geologiche, agricole, forestali, in relazione ai piani di viabilità ferroviaria e 
automobilistica, nonché marittima, fluviale e lacuale;
 •b) piani territoriali di coordinamento urbanistico, da integrarsi ai precedenti;
 •c) piani regolatori provinciali, da inquadrarsi nei precedenti;
 •d) piani regolatori generali (comunali) ristrutturanti i rapporti tra centro 
storico e territorio, tra centro storico e città nel suo insieme;
 •d) piani particolareggiati relativi alla strutturazione del centro storico nei 
suoi elementi più significativi;
 •f) piani esecutivi di comparto, estesi a un isolato o  un insieme di elementi 
organicamente raggruppabili;
 •g) piani del colore, adeguatamente controllati su dati fisico-chimici 
oltre che autoptici e a mezzi di un estesa istruttoria, in cui si tenga conto della 
«tradizione cromatica» di ogni centro storico, anche a mezzo di ricerche filologiche, 
iconografiche e documentarie. 
 A questa appendice avrebbe dovuto far seguito una speciale trattazione 
dell’ambiente non urbanizzato sia naturale che costruito. Purtroppo per le «bellezze 
naturali», i parchi e le riserve, i giardini annessio non a ville e monumenti storici non è 
stata sviluppata tuttora la dovuta attenzione in modo organico.
 
L argomento richiederà in un occasione auspicabilmente prossima un documento 
specifico. Qui basti dire che il problema, estremamente complesso e strettamente 
interagente con le tematiche ecologiche, non può che essere affrontato in 
sistematico raccordo e in collaborazione con i dicasteri dell’Agricoltura e dei Lavori 
Pubblici, con quello dell’Ambiente, con le Facoltà di Scienze e, in particolare, con 
biologi, botanici, geologi.
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Anexo 6

Apontamentos para a Igreija da Villa de Ovar
Fonte: A.M.O. (Arquivo Municipal de Ovar), pasta 1547
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A.M.O - Apontamentos para a Igreija da Villa de Ovar, pasta 1547, fl.1.
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A.M.O - Apontamentos para a Igreija da Villa de Ovar, pasta 1547, fl.1v.
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A.M.O - Apontamentos para a Igreija da Villa de Ovar, pasta 1547, fl.2.
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A.M.O - Apontamentos para a Igreija da Villa de Ovar, pasta 1547, fl.2v.
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A.M.O - Apontamentos para a Igreija da Villa de Ovar, pasta 1547, fl.3.
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A.M.O - Apontamentos para a Igreija da Villa de Ovar, pasta 1547, fl.3v.
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A.M.O - Apontamentos para a Igreija da Villa de Ovar, pasta 1547, fl.4.
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A.M.O - Apontamentos para a Igreija da Villa de Ovar, pasta 1547, fl.4v.
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A.M.O - Apontamentos para a Igreija da Villa de Ovar, pasta 1547, fl.5.
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A.M.O - Apontamentos para a Igreija da Villa de Ovar, pasta 1547, fl.5v.
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A.M.O - Apontamentos para a Igreija da Villa de Ovar, pasta 1547, fl.6.
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A.M.O - Apontamentos para a Igreija da Villa de Ovar, pasta 1547, fl.6v.
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A.M.O - Recebi do Illº Snr. Dor Corregedor desta Comarca, 28 de Maio de 1833, pasta 1547
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A.M.O - Lutação, pasta 1547
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A.M.O - Lutação, pasta 1547
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Anexo 7

Apontamentos para a Capella do Santíssimo Sacramento
Fonte: A.M.O. (Arquivo Municipal de Ovar), pasta 1547
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A.M.O - Apontamentos para a Capella do Santíssimo Sacramento, s/ data, pasta 1547
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A.M.O - Apontamentos para a Capella do Santíssimo Sacramento, s/ data, pasta 1547
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A.M.O - Apontamentos para a Capella do Santíssimo Sacramento, s/ data, pasta 1547
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A.M.O - Apontamentos para a Capella do Santíssimo Sacramento, s/ data, pasta 1547
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A.M.O - Apontamentos para a Capella do Santíssimo Sacramento, s/ data, pasta 1547
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A.M.O - Apontamentos para a Capella do Santíssimo Sacramento, s/ data, pasta 1547
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A.M.O - Apontamentos para a Capella do Santíssimo Sacramento, s/ data, pasta 1547
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A.M.O - Apontamentos para a Capella do Santíssimo Sacramento, s/ data, pasta 1547



Conservação e Valorização de património religioso

186

A.M.O - Apontamentos para a Capella do Santíssimo Sacramento, s/ data, pasta 1547
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A.M.O - Apontamentos para a Capella do Santíssimo Sacramento, s/ data, pasta 1547
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A.M.O - Apontamentos para a Capella do Santíssimo Sacramento, s/ data, pasta 1547
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Anexo 8

Apontamentos para armação da Igreja, grades e madeiras
Fonte: A.M.O. (Arquivo Municipal de Ovar), pasta 1547
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A.M.O - Apontamentos para aarmação da Igreja, grades e madeiras
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A.M.O - Apontamentos para a armação da Igreja, grades e madeiras
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Anexo 9

Desenhos de pormenor da Igreija Matriz da Villa de Ovar
Fonte: A.M.O. (Arquivo Municipal de Ovar), pasta 1547
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A.M.O - Elevação do Projeto para a Igreja Matriz, 1804, Luís Inácio de Barros Lima, Porto
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A.M.O - Elevação da fachada para a nova Igreja, s/d, não assinado
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A.M.O - Desenho das paredes laterais e interiores, s/d, Luís Inácio de Barros Lima
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A.M.O - Desenhos de promenor das torres, s/d, não assinado
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A.M.O - Planta, s/d, não assinado

A.M.O - Risco para as ilhargas da Capela do Santíssimo Sacramento
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A.M.O - Risco do retábulo da Capela do Santíssimo Sacramento
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A.M.O - Planta, s/d, não assinado
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Anexo 10

Banco de imagens antifgas da Igreja Matriz de Ovar
Fontes: A.M.O. (Arquivo Municipal de Ovar), pasta 1547
 Arquivo do Jornal João Semana
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Anexo 11

Alçados/ Planificações fotográficas/ Plantas/ Cortes
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impossibilidade técnica de planificação das imagens,
devido à distância focal e vegetação
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Anexo 12

Ensaio projectual de conservação e restauro - trabalhos de limpeza
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