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Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século 

XIX ao século XXI 

 

1 – Metodologia, objetivos e conceitos 

1.1 – Metodologia e objetivos 

Alguns exemplares da arquitetura medieval do Vale do Sousa receberam, recentemente, 

obras de requalificação com o objetivo da sua integração na Rota do Românico no Vale 

do Sousa. 

O objetivo da nossa proposta de estudo é, não somente o estudo das intervenções, mas o 

entendimento dos critérios adotados, de forma a permitir o conhecimento das formas de 

atuação no património. 

Faremos a análise das intervenções e das metodologias utilizadas nas obras dos séculos 

XIX, XX e XXI, na arquitetura religiosa medieval que integra o património 

arquitetónico da Rota do Românico do Vale do Sousa, com enfoque nos processos e 

métodos utilizados, nos materiais e técnicas aplicados e nos critérios e conceitos de 

requalificação adotados. 

É necessária uma análise comparativa das intervenções, focando os critérios de restauro 

e requalificação subjacentes às mesmas (restauro arqueológico, restauro estilístico, 

restauro científico ou moderno, restauro filológico, restauro crítico e restauro 

preventivo).   

Pretendemos analisar o restauro em Portugal, comparando o caso português com outros, 

recorrendo à análise das intervenções realizadas noutras Rotas, como por exemplo, dada 

a proximidade geográfica e a contextualização na Península Ibérica, a Rota de Santa 

Maria la Real (Espanha), visto que o Plano de Intervenção “românico Norte” – 

Merindad de Aguilar de Campoo pretende o restauro na íntegra de cinquenta e quatro 

igrejas românicas (incluindo os próprios edifícios, a sua envolvente rural e os bens 

móveis que contêm) localizadas no norte de Palencia e Burgos, na região castelhano-

leonesa.  

Esta análise comparativa com o Plano de Intervenção Românico Norte realizado em 

Palencia e Burgos, tem como objetivo a comparação com a Rota do Românico do Vale 

do Sousa nos conteúdos similares de critérios de intervenção que incidem na 

salvaguarda, conservação e valorização patrimonial. Embora o total das igrejas da Rota 

do Plano de Intervenção Românico Norte englobe cinquenta e quatro exemplares, as 

igrejas encontram-se sub-divididas em várias rotas, das quais mencionaremos apenas as 
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de Palença: Ruta La Penã – Guardo; Ruta La Ojeda – Boedo; Ruta del embalse de 

Aguilar; Ruta del valle del Pisuerga; Ruta del norte de Aguilar e Ruta de la Pernía, 

Mudá y Santullán.  

 

A região abrangida pela Rota do Românico do Vale do Sousa é constituída pelos 

concelhos de Penafiel, Paredes, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira e Castelo de 

Paiva. As igrejas românicas incluídas na Rota foram alvo de intervenções ao longo dos 

séculos: as efetuadas pela DGEMN, na sua política de atuação durante o Estado Novo, e 

as mais recentes, quer pela DGEMN, quer pelo IPPAR. Promover a conservação, a 

salvaguarda, a valorização do património mais significativo da arte românica do Vale do 

Sousa é um dos objetivos a atingir. Pretendemos com o nosso trabalho inventariar e 

analisar de forma crítica, segundo os critérios e valores patrimoniais de cada um desses 

momentos, as intervenções e transformações da sua tipologia formal. 

Os Monumentos incluídos no programa de trabalho e que fazem parte da Rota do 

Românico do Vale do Sousa são os seguintes: 

1.Igreja de S. Pedro de Abragão e Túmulos (Abragão, Penafiel). 

2.Igreja de Santa Maria de Airães (Airães, Felgueiras). 

3.Igreja de S. Salvador de Aveleda (Aveleda, Lousada).   

4.Igreja de S. Gens de Boelhe (Boelhe, Penafiel). 

5.Igreja de S. Salvador Gândara (ou Cabeça Santa, Penafiel).  

6.Igreja de S. Pedro de Cête (Cête, Paredes).  

7.Ermida de Nossa Senhora do Vale (Cête, Paredes). 

8.Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios (Eja, Penafiel). 

9.Igreja de S. Pedro de Ferreira (Ferreira, Paços de Ferreira).  

10.Igreja Santa Maria de Meinedo (Meinedo, Lousada).  

11.Igreja de S. Salvador de Paço de Sousa (Paço de Sousa, Penafiel).  

12.Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro (Pombeiro de Riba Vizela, Felgueiras).  

13.Igreja de S. Vicente de Sousa (Sousa, Felgueiras). 

14.Igreja de S. Salvador de Unhão (Unhão, Felgueiras). 

15.Igreja de S. Mamede de Vila Verde (Vila Verde, Felgueiras). 

 

A realidade construída de um monumento representa um valor de testemunho que 

condiciona notoriamente o caráter das intervenções. Os valores históricos e artísticos 
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devem ser equacionados segundo os valores e critérios patrimoniais, para melhor 

entendimento e conhecimento dos seus valores intangíveis. Os edifícios religiosos 

românicos são representativos da nossa cultura e de um dos aspetos que mais a 

caracterizam, sendo este facto comprovado pela qualidade e quantidade de construções 

da época românica em território nacional. Um monumento não é só uma obra de arte, 

mas igualmente um documento que reflete as motivações das comunidades que o 

levantaram e utilizaram, transformando-o assazmente ao longo dos séculos. Por esse 

motivo, antes de qualquer intervenção, é necessário conhecer o significado dessas obras 

e as várias transformações de que foram alvo, bem como as diferentes circunstâncias 

e/ou critérios que as motivaram. Este conhecimento permite valorizar o edifício e 

aqueles que nele estão envolvidos quer como membros da comunidade, quer como 

agentes responsáveis pelas suas transformações, confirmando o valor patrimonial do 

monumento.  

Para adquirir este conhecimento intrínseco dos elementos de estudo, foi necessária a 

realização de uma exaustiva pesquisa em trabalho de campo e de investigação 

arquivística. A pesquisa consistiu em: 

 pesquisa histórica documental (fontes manuscritas e fontes impressas);  

  pesquisa iconográfica;  

  análise do caráter morfológico e tipológico do edifício; 

  análise e reflexão histórico-crítica; 

  análise da intervenção e respetiva contextualização;  

  análise e recolha mediante registos fotográficos, organizando uma ficha por  edifício;  

  análise dos valores patrimoniais e dos conceitos de restauro, requalificação e 

salvaguarda nas intervenções dos edifícios. 

 

Pretendemos com o nosso estudo questionar e analisar as intervenções sobre 

monumentos históricos/culturais, remetendo para os valores patrimoniais e de restauro 

enquanto prática das diversas operações nos elementos. Consequentemente, analisar o 

compromisso na comparação das intervenções dos elementos da rota do românico de 

Vale de Sousa e estabelecer um confronto entre critérios e metodologias na prática das 

intervenções contemporâneas.   
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1.2 – O estado da arte 

                                                                                                                  “O punctum de uma foto é esse  

acaso que, nela, me punge (mas 

também me mortifica, me fere”
1 

 

O estado da arte reflete a ambiguidade do conceito e a dificuldade de uma definição 

exata, dada a complexidade da questão. A problemática do que é a arte, o objeto 

artístico e a sua apreensão é debatida face à divisão dos ramos que existem, assim como 

os inúmeros teóricos que integram as diversas vertentes.  

Não pretendemos desviar-nos da análise do nosso estudo e dos quinze elementos da 

arquitetura religiosa medieval, mas consideramos ser o percurso necessário e imperativo 

defini-los como objeto artístico enquanto integrados no campo da arte. Este integra-se e 

complementa-se enquanto valor patrimonial e segundo a classificação de monumento. 

Ultimaremos a análise com o conceito de intervenção e restauro, pelo facto de estes 

conceitos se inter-relacionarem e constituírem pontos fulcrais na elaboração da presente 

tese. Panofsky afirma “que a teoria da arte (por oposição à filosofia da arte ou da 

estética) está para a história da arte como a poética e a retórica estão para a história e 

a literatura”
2
.  

A arte é uma das mais antigas manifestações do homem e existe como necessidade à 

condição humana. Se não existe a criação artística sem o homem, é sobejamente 

conhecido que em qualquer cultura existe a necessidade da expressão artística. Podemos 

debater este paradoxo comum e problematizar o pensamento de como avaliar ou inserir 

o conceito artístico nos cinco ramos diferentes de abordagem da arte, da fenomenologia 

da arte à psicologia da arte, à sociologia da arte ao formalismo ou análise estrutural, mas 

este facto é indiscutível. Sartre
3
 considera que existem dois tipos de consciência, a 

percetiva e a imagética. Poderemos afirmar que o fator tempo/monumento veicula esta 

apreensão? Ao contemplarmos o nosso objeto de estudo, um elemento artístico, inserido 

na arte maior, arquitetura, tipologia religiosa, período medieval, movimento românico, 

conseguimos distanciar-nos da realidade do puctum atual? Ao observarmos as igrejas e 

mosteiros temos a consciência percetiva da realidade artística do elemento em questão. 

A consciência imagética do momento surge quando perspetivamos a análise histórica e 

as consequentes alterações que foi tendo ao longo dos tempos e consciencializamo-nos 

                                                 
1
    BARTHES, Roland in Câmara Clara, 1984, p.46. 

2
    PANOFSKY, Erwin in A obra de arte e seus significados, Gallimard, p.47. 

3
    SARTRE, Jean-Paul in L’ Imaginaire, Gallimard, Idées, 1940, p.306. 
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que dificilmente será possível apreender a realidade do mesmo, pois esta é irrealizável. 

Malraux
4
 vai mais longe quando afirma que “qualquer obra de arte sobrevivente está 

amputada, a começar pelo seu tempo”. É óbvio que é impossível analisar um elemento 

religioso, medieval, da mesma forma como foi analisado aquando da sua construção. 

Como Malraux faz questão de dizer, este facto é mais que banal. Teremos sempre um 

olhar connaisseur e mediatizado de todas as alterações que constituem a singularidade 

do edifício. Será um olhar baseado na realidade, na verdade, descrito como studium por 

Barthes
5
. Uma realidade visível, transmitida perante a leitura da análise formal, 

volumétrica, que nos permite a identificação do ocorrido no elemento. “Se as pedras 

falassem”, dizia Arnaldo Gama, mas elas não só falam, como contam estórias, sem ser 

necessário recorrer à estratigrafia, embora consideremos que esta constitua um recurso 

valioso no auxílio da leitura da história de um monumento edificado.  

A obra de arte na sua origem primitiva certamente terá sido precedida por um 

comportamento mimético que mais tarde se consumou no ato de representação visual. 

Recuando na história, nos primórdios dos desenhos de Lascaux e de Altamira, 

encontramos o germinar da obra inerente ao elemento racional e estético.  

Racional porque é impossível afirmarmos que existe uma obra de arte sem que esta 

tenha sido cosa mentale antes da sua existência ou enquanto sua existência, remetendo 

para a contemporaneidade de Pollock, quando utiliza o dripping e estamos perante a 

action painting. Consideramos que a componente estética é um elemento indissociável 

do ato criativo, quer na criação, quer na fruição. Sobre estes pontos, Adorno pronuncia-

se afirmando que “o comportamento estético é a capacidade de perceber nas coisas 

mais do que o que elas são; o olhar sob o qual o que é se transforma em imagem”
6
. No 

entanto, sobre esta questão de estética versus conhecimento, deparamo-nos com outros 

autores que não perfilham esta opinião, fazendo uma dissociação dos dois conceitos. 

Kant aborda esta questão na antinomia do julgamento estético que induz à crítica da 

faculdade de julgar
7
, quando estabelece a contradição da tese e antítese do juízo do 

gosto ser assente em conceitos ou não. Segundo Kant, a aparência do sensível é 

                                                 
4
    MALRAUX, André in La Voix du silence, Gallimard, 1951, p.63. 

5
   BARTHES, Roland in Câmara Clara, p.45. Citando Barthes: É o studium, que não quer dizer, pelo 

menos de imediato, estudo, mas a aplicação a uma coisa, o gosto por alguém, uma espécie de 

investimento geral, ardoroso, é verdade, mas sem acuidade particular. 
6
   ADORNO; Theodor W. in Teoria Estética, Edições 70, 1970, p.363. 

7
  CHALUMEAU, Jean Luc in As Teorias da Arte, Instituto Piaget, 1997. Cf. com uma referência que 

este autor faz sobre a obra de KANT, Imanuel, Crítica da Faculdade de Julgar, p.66. 

http://traductor.sensagent.com/connaisseur/fr-fr/
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determinada de forma autónoma em relação ao inteligível
8
. Hegel, que partilha a teoria 

fenomenológica de Kant, todavia no romantismo em que se insere e em que profetiza o 

fim da arte, aponta para uma solução que concilia a perceção do sensível com a 

liberdade do pensamento compreensivo, que fará da arte um período da nova Era ou 

pós-histórico. Esta teoria é uma prática corrente dos historiadores de arte quando têm 

como função a análise diacrónica do elemento artístico. Analisam o objeto à semelhança 

do nosso estudo e, utilizando a analogia de Schaeffer
9
, como médicos legistas sobre um 

cadáver, algo que o foi mas enquanto analisado com um distanciamento histórico que 

não compromete o conhecimento que dele é veiculado. Schopenhauer, apesar da visão 

pessimista que tem sobre a vida e o homem, coloca considerações relevantes sobre estas 

questões que passam pelo senso comum na fruição de uma obra de arte; na metafísica 

do belo
10

, afirma que a arte permite o conhecimento da representação do visível, 

independentemente da razão. Inclui o conhecimento na objetividade, provindo daí a 

ideia que se tem sobre o que se observa e que o espectador, quando se esquece de si 

mesmo, libertando a sua vontade na contemplação do objeto, obtém algo que lhe dá 

prazer esteticamente. Desenvolve pois conceções que divergem de forma tripartida na 

teoria da arte: 1- conceção cognitiva inserida na contemplação das Ideias, sendo a que 

Schopenhauer associa às artes plásticas; 2- conceção ética que mergulha no pessimismo 

do autor e no facto de este considerar que a vida é sofrimento e o prazer advém de 

momentos de ausência de dor; 3- conceção expressiva coligada à teoria da vontade.  

O nosso estudo remete bastante para a iconografia
11

 quando analisamos as plantas, 

alçados e as imagens fotográficas recolhidas, quer por nós, quer nos vários arquivos. 

Panofsky é considerado o representante principal da escola iconológica, embora por esta 

vertente tenha sido criticado por Didi- Huberman
12

 que opina que o conteúdo ideológico 

das obras, que pressupõe a transição da iconografia à iconologia, deixa de lado a 

aparência do sensível enquanto deleite estético, classificando-o mesmo como prazer 

                                                 
8
   KANT, Imanuel in Crítica da Faculdade de Julgar, Vrin, 1979, pp131-133, quando, afirma: Concordo 

de bom grado que o interesse respeitante às belezas da arte (…) não dá provas de um pensamento 

ligado ao bem moral, ou sequer de um pensamento que para ele tenda. 
9
   SCAEFFER, J. M. in  L’Art de l’age moderne, Gallimard, 1992, p192.  

10
  SCHOPENHAUER, Arthur in O Mundo como Vontade e como Representação, Res Editora, 1987.  

11
 MOREIRA, Rafael e RODRIGUES, Ana Duarte. [Coord.] in Tratados de Arte em Portugal, Scribe, 

2011. As plantas e projetos sempre foram analisados para se ter a noção do que irá existir antes da 

edificação e verificar o encomendador se este projeto lhe agrada. Encontramos como exemplo, este 

facto descrito na antiguidade, as plantas terem sido analisadas na apresentação dos planos de Vítrúvio 

(cogitationes et formae) a Alexandre. Alexandre, na resposta terá utilizado a seguinte terminologia, 

plano (formae compositio), projeto (formatio) e planos (opera), p.47. 
12

 DIDI-HUBERMAN, Georges in Devant l’ image, question posée aux fins d’une histoire de l’art, 

Editions de Minuit, 1990. 
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ingénuo
13

. Chalumeau, que partilha esta opinião, afirma mesmo que “a suspeita de 

Didi- Huberman é grave: por muito aperfeiçoada que seja a ciência das imagens de 

Panofsky parece concebida por alguém que se esquece de apreciar a pintura”
14

. No 

entanto o legado de Panofsky é imprescindível ao nosso métier quotidiano, quer pela 

conjugação da teoria de arte com a história de arte, quer pela análise metodológica da 

obra. Panofsky inspirou-se em Riegl na apropriação da palavra Kunstwollen (desejo 

artístico), embora discorde sobre o valor da intencionalidade do autor, que não deve ser 

encarada como leitura, em virtude de muitos nada terem escrito ou dito que tenha sido 

publicado sobre as suas obras que possa ser tido em conta como uma possível 

interpretação. Mas é na perspetiva do historiador de arte que os princípios deste autor 

devem ser valorizados, pois além de afirmar a convergência das disciplinas de que este 

deve estar munido na especificidade do seu trabalho, ainda orienta metodologicamente a 

análise. A análise panofskiana possui três etapas: 1- a análise pré-iconográfica, constitui 

a enumeração da etapa descritiva da obra, que se pode resumir como a ficha técnica que 

qualquer leigo, estudante, ou profissional na área tem a obrigatoriedade de cumprir 

aquando lhe é solicitada uma análise de obra; 2- a análise iconográfica, é classificada 

como possuindo um significado secundário, mas permite a leitura da imagem e 

analogias remanescentes; 3- a análise iconológica, que nos permite inserir a obra na 

esfera social. A metodologia de análise da obra de arte segundo estes três pontos ainda 

hoje é praticada desta forma pelos estudantes de arte no nosso panorama nacional e 

talvez à semelhança de outra área como o design em se afirma que a durabilidade de um 

produto é a garantia da sua qualidade, poderemos questionar se este método, no qual 

atualmente o ensino ainda se baseia, não confere ao seu autor a mesma garantia. 

Temos uma visão de Adorno, quando este mais uma vez remete para uma educação 

anterior, afirmando que a perceção da obra depende de uma consciência reificada, na 

procura da transformação do momento ou do ato através do qual sabemos que estamos 

diante de uma obra. A problemática do como sabemos ou podemos ter a certeza de 

estarmos perante uma obra está associada à teoria do conhecimento versus estética. 

Como interpretar uma obra de forma independente dos valores estéticos ou dos valores 

representativos que a afirmam? Da mesma forma que atualmente os críticos que as 

definem, procedem, catalogando-as e inserindo-as em movimentos, efetuando ilações e 

comparações imediatas sobre as fontes de inspiração do artista. Analisando a 

                                                 
13

   PANOFSKY, Erwin in A obra de arte e seus significados Gallimard, 1969, p.  43-46.  
14

   CHALUMEAU, Jean Luc in As Teorias da Arte, p.105. 
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representação formal com todo o conhecimento do passado da história de arte, do 

contemporâneo desta disciplina e extraindo, se esta tem algo que se pode denominar de 

qualidade formal. Valores formais que nos atraem, seduzem ou repugnam, mas que 

possuem o puctum.  

Adorno
15

 descreve a tendência de não deixar uma obra ser o que é e a consequente 

perda da sua especificidade, com a introdução do conceito de entkunstung na arte. 

Francastel igualmente afirma algo semelhante e citamos: “uma obra de arte não é 

nunca o substituto de uma outra coisa”
16

. Este conceito em Adorno está associado a 

uma crítica implícita da indústria cultural, projetando uma noção pessimista existente no 

processo da socialização da obra de arte. Consideramos que a obra tem forçosamente 

que coexistir na dialética que se estabelece entre a esfera social e cultural, partilhando a 

visão sociológica de Hauser e Francastel. A obra de arte constitui um produto social, 

embora tenha a vertente artística do autor e a sua subjacente criatividade. Partilhamos 

afinidades com as referências estruturalistas quando concluímos que o resultado do ato 

criativo é a consequência de um sistema, embora não alienemos o fator individual, nem 

o consideremos como um resultado impessoal. Francastel refere que a obra de arte deve 

ser compreendida primeiramente como elemento técnico, em seguida como uma 

aplicação psicológica do autor, e por último como um testemunho sociológico. 

Partilhamos esta opinião no que respeita à aplicação da visão pessoal do autor e no 

reflexo condicionante do produto na sociedade, mas não com a redução à técnica 

implícita na primeira parte. Sabemos que este autor associa a aplicação do conceito 

técnica ao conceito de arte, mas preferimos a dissociação dos mesmos. Achamos que 

reflete sempre o contexto social da cultura em que foi produzida, por mais irreverente 

que seja o seu expoente artístico. Mesmo quando Manzoni expõe em 1961 os 90 

elementos enlatados intitulados Artist’s Shits não tem uma atitude diferente de 

Duchamp quando este expõe a Fonte em 1917, que conhecemos pelo uso simples de 

urinol. Estas atitudes diferentes no tempo, diferentes nas correntes artísticas, dadaísmo e 

arte povera, todavia assemelham-se pela irreverência e desejo de chocar uma sociedade. 

A obra de arte, quer seja na noção de um ready-made ou de uma instalação atual, vai ser 

sempre condicionada pela conjetura de vários fatores: o individual do artista onde existe 

a criatividade, a noção do singular, o solipsismo do artista, a sua linha pessoal que o 

identifica, impossível de encontramos nos nossos elementos de estudo, dado que a 

                                                 
15

    ADORNO, Theodor W. in Teoria Estética, Edições 70, 1970, p. 28.  
16

    FRANCASTEL, Pierre in La realité figurative, Denoel-Gonthier, 1965, p. 12.  
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arquitetura românica é realizada num aparente anonimato, de cujos autores não reza a 

história; o fator social, existente na inserção da obra ou do elemento, enquanto integrado 

numa determinada sociedade, segundo determinados valores culturais/sociais, será 

sempre o reflexo da mesma, pelas necessidades que possui e condicionantes de 

integração.  

Sabemos que Adorno utiliza frequentemente contradições aparentes no seu discurso 

retórico, como é exemplo a obra de arte entre dois pólos: num é reduzida a um elemento 

entre outros, noutro é através dela que se veicula a perceção do observador
17

. No nosso 

estudo, reduziríamos um elemento, uma igreja, um mosteiro, semelhantes a outros 

tantos na tipologia, cronologia ou localização, e em simultâneo, ao observarmos o 

elemento, poderíamos sublimar-nos com o eidos que fazemos sobre a mesma. Qualquer 

amante de história de arte praticará facilmente esta análise ambivalente, pois ao 

olharmos para um objeto artístico podemos reduzi-lo a um simples olhar consumista, o 

factum que a compõe, e no entanto igualmente podemos esquecer-nos do presente ao 

olhá-la com reminiscências longínquas do passado que lhe é inerente.  

A apreensão do que respeita à obra de arte não pode ser dada pelo fator estético como 

elemento hermenêutico, mas através de uma leitura material e cognoscitiva que temos 

sobre a mesma. A perceção ou definição da obra de arte constituirá sempre um enigma
18

 

e no entanto é este o ponto forte da sua atração. Tentar decifrá-la é a nossa tarefa, daí 

estudarmos, analisarmos, elaborarmos fichas descritivas e outras referências e no 

entanto apenas ficaremos a conhecê-la um pouco. Afirmamos a necessidade de o 

conhecimento ter uma base intelectual
19

 e constitui um facto comummente aceite advir 

do apreço daquilo que conhecemos. A história dá-nos a conhecer as obras de arte, o que 

foi validado e classificado como tal. Independentemente do fator de reconhecimento, 

este facto é transmitido geracionalmente e acarinhado como tal. O que determina uma 

obra de arte é a lei de formalização que estabelece a razão entre as suas partes, os 

                                                 
17

   ADORNO, Theodor W. in Teoria Estética, Edições, p.29. 
18

   Idem, p.140. Adorno afirma mesmo que Todas as obras de arte e a arte em geral são enigmas; isso 

desde sempre irritou a teoria da arte. Na p. 318, encontramos mais uma vez este conceito do enigma 

da obra quando e citamos O caráter enigmático das obras de arte permanece intimamente unido à 

história. Foi através dela que elas outrora se tornaram enigmáticas, através dela o tornam 

incessantemente a ser e, inversamente, só ela, que lhes conferirá autoridade, afasta para longe a 

questão penosa da sua raison d’être.  
19

   Idem, p.141 Quando Adorno menciona que É impossível explicara a broncos o que é a arte, considera 

o que é óbvio, é necessário um entendimento para as saber apreciar. Quem não tenha referências 

cognitivas ou saiba os objetivos do supramatismo, dificilmente apreciaria um Malevich. No entanto, 

podemos considerar a versão parnesiana e a sua célebre frase Arte pela Arte, e que esta pode ser fruída 

apenas pela estética da obra, sem o grau de conhecimento exigido. Claro que esta noção pressupõe 

uma sensibilidade estética que poderá ou não estar subjacente a uma determinada educação… 
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Prémio Pulitzer 1994 

momentos e a unidade quando se organizam segundo uma destinada estrutura intrínseca. 

Esta unidade promoverá o caráter monadológico
20

 da mesma, pelo elemento uno que a 

integra. Fomos ensinados a aceitar a autonomia da obra mediante um ciclo que podemos 

definir em sequência como 1- exposição; 2- fruição; 3- aceitação dos críticos; 4- 

consagração da mesma, quando pertencente a uma instituição cuja reputação a 

imortaliza.  

A impopularidade da obra de arte desde o movimento romântico no século XIX à arte 

contemporânea é devido, segundo Ortega
21

, ao simples facto de apenas uma minoria 

conseguir percebê-la. Ortega também aborda a fenomenologia da arte segundo uma 

dialética e com enfoque em dois autores, Picasso e Duchamp.  

Argumenta que com Picasso houve o rompimento com o mimético e que Duchamp 

dissolve a noção de aura. É facilmente inteligível o facto de alguém considerar o 

cubismo o rompimento do real e da noção de perspetiva que se procurava alcançar 

desde Giotto, e é um facto que os ready-made são o protótipo de objetos artísticos 

aparentemente descontextualizados e em simultâneo na afirmação de que constituem 

uma obra de arte. Sintetiza o conceito de desumanização da arte segundo Picasso como 

domínio da metáfora e a de Duchamp como pertencente ao domínio de um jogo, ou 

seja, o conceito da desumanização é consequência da fusão da metáfora picassiana e do 

jogo duchampiano. A fuga da realidade consiste, segundo este autor, no objetivo da 

desumanização da mesma e esta é encarada por Ortega como sendo difícil para o artista 

e impensável estabelecer a criação longe da racionalidade. No entanto, é necessário ao 

artista um certo distanciamento da realidade para entrar na criatividade, constituindo 

esse alheamento, essa fuga da realidade, o aspeto desumano da arte. Podemos lembrar a 

situação inequívoca do fotógrafo Kevin Carter quando registou a imagem icónica de 

uma criança desnutrida, com um abutre por trás. Este registo fotográfico foi fortemente 

criticado pela opinião pública e o seu autor não resistiu, cometendo suicídio 

posteriormente. A fotografia tem um enquadramento perfeito, que 

foi merecedor da sua atenção, patenteada na imagem e reconhecida 

por todos, tendo sido premiada com um Pulitzer, em 1994
22

. O 

                                                 
20

   Adorno aborda o caráter monadológico das obras de ate mas culpabiliza a sociedade, afirmando que é 

nesta dialética que a obra transcende o solipsismo pela objetividade, p. 338. 
21

  ORTEGA Y GASSET, J. in La deshumanización del arte y otros ensayos de estética, Madrid: Austral, 

1987. p. 53. 
22

  Esta fotografia possui uma carga emocional grande por constituir evidente uma metáfora à fome. Na 

altura em que foi tirada, já a criança tinha a ajuda da ONU e sobreviveu vários anos ao fotógrafo.  
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registo fotográfico foi feito pelo fotógrafo, um excelente profissional, e o homem, na 

sua condição humana não consegue suportar a obra que realizou, o distanciamento que 

teve perante a criança e a fuga da realidade consumou-se com a fuga extrema da própria 

vida. “Nunca demonstra a arte melhor o seu dom que quando faz piada de si mesma. 

Porque ao aniquilar-se a si própria segue sendo arte, por uma maravilhosa dialética, a 

sua negação é a sua conservação e triunfo (…) Ser artista hoje é não levar a sério o 

homem tão sério que somos quando somos artistas”
23

. 

A relação da arte com a religião é antiga e inicia-se no alvor da humanidade. Mas se 

sobre a arte começámos por afirmar que a sua definição é de todo impossível dada a sua 

complexidade, o que dizer da religião? Existe, desde que o homem existe, assim como a 

arte. É uma necessidade que o ser humano tem de acreditar em algo que lhe dê 

segurança num mundo que lhe é hostil, ou que lhe permita ter a esperança numa vida 

melhor. Lévi-Strauss
24

 aborda do ponto vista antropológico as questões dos mitos e 

ritos, caracterizando e explicitando as suas funções nas relações sociais que o ser tem e 

negando o epíteto de primitivo e selvagens, na aplicação banal de outras civilizações 

que não se regem pelas normas sociais. Aliás, define o “pensamento selvagem” como 

não sendo pertencente a essas civilizações ditas primitivas, mas como sendo o 

pensamento no seu estado selvagem, em livre exercício. 

A religião está associada à arte nas primeiras manifestações, pois crê-se que as pinturas 

rupestres estariam associadas a rituais, assim como os primeiros túmulos constituem as 

primeiras manifestações arquitetónicas. “Se a arquitetura é a arte de conformar o 

espaço às necessidades e aspirações humanas, Stonehenge satisfaz plenamente esse 

propósito”
25

. Supõe-se que a construção deste conjunto megalítico se destinava a um 

santuário, na época céltica. O alinhamento megalítico é orientado pelos astros, motivo 

pelo qual teóricos contemporâneos supõem que a sua construção tenha tido funções 

relacionadas com o culto dos mesmos. Não nos iremos debruçar sobre as inúmeras 

teorias relacionadas com as possibilidades funcionais de Stonehenge, o que queremos 

reter é o facto do alinhamento com a posição do sol, que é uma premissa importante e 

que se encontra associada inegavelmente ao culto religioso, de várias religiões, sem ter 

a obrigatoriedade de ser cristão.    

                                                 
23

  Ortega p. 80.  
24

  LÉVI-STRAUSS, Claude in La pensée sauvage, Editora Plon, Paris, 1962. 
25

  Embora desconhecendo a autoria desta frase, esta constitui um recurso nosso comummente utilizado 

na prática lectiva, como é exemplo a solicitação para análise sobre questões de foro artístico. 
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Outro fator comum à inerência da arte à religião é o fator encomenda. A arte subsiste 

enquanto produto social e, em muitas situações ao longo da história, pelo devir da 

encomenda. Como seria reconhecido o génio de Fídias se não lhe tivessem 

encomendado o friso decorativo do Parténon? Sabemos que a religião teve um papel 

preponderante na arte e no nosso estudo a evidência do genius locci dos mosteiros e 

igrejas existe enquanto necessidade espiritual e pragmática de uma edificação 

devocional. Francastel afirma sobre esta dialética arte/religião que o papel da arte é 

dominante: “não foi a religião a impregnar a arte com o seu ideal, mas que foi a arte a 

impor à religião (em grande parte) a sua cor e forma”
26

. Esta opinião é fundamentada 

nos seguintes aspetos: a arte subdividir-se-á na forma como obedece às restrições e 

constrangimentos da religião, sob o ponto de vista dos religiosos. Lembremos a 

imposição clerical do ocultar as partes pecaminosas nas obras de arte, ou no misticismo 

atribuído ao êxtase de Santa Teresa, de Bernini, e à leitura atenta do artista ao escrito 

pela autora na sua interpretação. No entanto, para os artistas haverá sempre uma outra 

versão. Como os críticos comentaram na época, que igualmente conheciam esse êxtase 

nas suas vivências mundanas, os artistas atribuíram o estado sublime ao modelo em 

questão, a amante de Bernini, Constanza Buonnarelli.  

Em comum, já afirmamos a coexistência temporal da arte na vida do indivíduo. 

Devemos agora referir o que é um pressuposto óbvio: a apropriação da arte pela religião 

enquanto representação, seja a área em que esta exista (arquitetura, pintura, escultura ou 

outras) ou em que cultura esteja inserida. A arte fará cedências ao longo da história à 

religião, para a sua subsistência. Mâle afirma, após a publicação da análise da arte 

religiosa no século XIII em França, quando analisa as consequências na arte 

provenientes das decisões do Concílio de Trento: “dei-me conta, sem assombro que o 

séc. XVII é igual à Idade Média, as cenas religiosas obedecem a leis”
27

.  

Francastel, na abordagem que efetua do conceito sociológico da obra de arte, induz ao 

aparente sucesso da arte cristã e à aceitação dominante na sociedade. Didi-Huberman, 

sobre o ponto de vista específico do historiador, afirma que “é a ordem do discurso que 

conduz, na história de arte, todo o jogo da prática”
28

.  

                                                 
26

   CHALUMEAU, Jean Luc  in As Teorias da Arte, p.134. 
27

  MÂLE, Emile in El Arte Religioso da la Contrareforma, cujo título original é L’Art religieux après le 

Concile de Trente, Ediciones Encuentros, S.A, 2001, p.11  
28

 DIDI-HUBERMAN, Georges in Devant l’ image, question posée aux fins d’une histoire de l’art, 

Editions de Minuit, 1990, p.46. 
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Poder-se-á afirmar que a crise na obra de arte poderá ser provocada pela banalização, no 

que constitui a sua reprodutibilidade
29

, que põe em causa a unicidade da mesma. 

Tomemos um exemplo que certamente podemos aplicar na especificidade do nosso 

estudo, a vulgarização da venda de produtos alusivos que a reproduzem, que a 

banalizam, que lhe retiram a aura. No entanto, estes elementos artísticos apoiam a ideia 

da sua existência de uma forma sustentável na contribuição da venda para manutenção e 

subsistência do elemento original e esse ponto de vista deve similarmente prevalecer. 

Outro aspeto que poderá auxiliar nesta questão, numa outra interpretação positiva, é a 

compreensão de que qualquer elemento artístico precisa de um espectador que o acolha 

com prazer estético, o espetáculo que a obra provoca é a sua finalidade e constitui o 

cerne da sua existência.  

Hegel profetiza o fim da arte, quando analogamente assume a religião cristã/ (arte), com 

o espírito romântico, ou seja, evoca a interioridade do conceito religioso, presente na 

obra, no conteúdo que encerra e na forma de que se reveste, para especular que ao fazê-

lo abandona a sua essência e que, sendo assim, caminha para o seu termo. Não 

partilhamos este ponto de vista, conforme já afirmámos, a arte existirá enquanto 

existência humana, pela própria existência.  

 

“A arte, por sua vez, busca refúgio na sua própria negação 

                                                e quer sobreviver através da sua morte”
30

.  

 

1.3– O conceito de Património 

 

“Património é qualidade e é memória rica e, idealmente, viva. 

                                    Sem qualidade, intrínseca ou circunstancial,  

                      não haverá fundamento para que um  

                                        testemunho-memória tenha de ser conservado”
31

. 

 

Ao atuarmos como operários de memória
32

 sabemos que temos a difícil tarefa de 

conciliar vários campos na análise que efetuamos de um elemento artístico e, 

especificamente neste caso, de um monumento. É necessária a convergência de várias 

                                                 
29

  Apesar de este conceito ser explorado exaustivamente por Walter Benjamim na obra que consideramos 

um marco, a Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica e debatido entre este e Adorno pelos 

pontos de vista antagónicos que têm, não aprofundaremos a questão para não nos desviarmos do 

percurso delineado.  
30

  ADORNO, Theodor W. in Teoria Estética, p.373. 
31

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - Património O seu Entendimento e a sua Gestão, Edições 

ETNOS 1998.  
32

  Serrão utiliza este termo ao definir a atuação do historiador de arte, in SERRÃO, Vítor - A Cripto-

História de Arte – Análise de Obras de Arte Inexistentes, Livros Horizonte, 2001, pp218-219.  
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disciplinas que é imprescindível analisar: a geografia do local onde as igrejas foram 

implantadas, a história do próprio elemento, que em alguns casos remonta ao início da 

Terra Portugalense
33

, a arqueologia
34

, apenas possível nos dois elementos em que 

existiram estudos efetuados pelas equipas, Igreja de Cabeça Santa e Igreja Velha de São 

Mamede de Vila Verde, a arquitetura, na análise especifica da constituição planimétrica, 

volumétrica, configurações e motivos decorativos, e os conceitos fundamentais de 

património e restauro nas várias intervenções que os monumentos foram tendo ao longo 

dos tempos.  

No caso particular dos monumentos em estudo, temos uma visão fragmentada de 

testemunhos recolhidos
35

 que não nos permite traçar uma sequência linear das 

sucessivas intervenções e alterações que estas foram sofrendo, mas a especificidade 

cronológica do estudo, o estudo das intervenções do século XIX ao XXI, ressalva esta 

situação, pela abrangência em que incorreríamos, quando nos é imposta esta meta. 

Lamentamos, no entanto, o não aprofundar o conceito cripto-artístico do monumento, 

pois gostaríamos de traçar a história de cada igreja e mosteiro desde o seu surgimento 

ao estado atual, com a mesma acuidade que sentimos que estes elementos merecem.  

As grandes obras esperam, segundo Adorno
36

, mas o mesmo autor defende que as obras 

de arte não devem ser aceites sem isenção de um exame, somente porque outrora lhes 

foi concedido este status de valor. Os valores patrimoniais presumivelmente devem ser 

questionados e não ser aceites por uma questão de tradição temporal. A crítica 

formulada conscientemente induz à aceitação do passado, formulando o elemento da 

obra no presente.  

Ferreira de Almeida
37

afirma que o “património é tudo o que tem qualidade para a vida 

cultural e física do homem” e segundo esta perspetiva nós temos a noção que 

transcende claramente as primeiras definições, que legislativamente a afirmavam como 

definição de bens de família
38

 ou meramente apontavam para o valor do monumento 

como testemunho histórico e artístico, como Riegl. É certo que temos esta definição 

                                                 
33

  RIBEIRO, Orlando in Entre-Douro-e-Minho, Revista da Faculdade de Letras, Geografia, I Série, 

Volume III, Porto, 1987, pp5-11.  
34

   Os trabalhos de arqueologia foram atribuídos à Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, 

ao abrigo do protocolo que vigorava com a extinta D.G.E.M.N. 
35

   Cf. Fontes manuscritas. Todos os elementos descritos foram lidos e transcritos, embora não constem 

do Apêndice. 
36

    ADORNO, Theodor W. in Teoria Estética, p.55.  
37

  ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - Património O seu Entendimento e a sua Gestão, Edições 

ETNOS, 1998.  
38

 CHASTEL, André in Les Liex de Mémoire, Gallimard. Citando Chastel, Le terme romain de 

Patrimonium concerne une legimité familiale qu’ entretient l’heritage. 
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mais atual e certamente que a definição tem a responsabilidade de acompanhar a 

evolução dos seus autores mercê do reflexo da sociedade em que este se encontra 

inserido. Atualmente deparamo-nos com várias aplicações de património que 

anteriormente não existiam e inclusive, subvertendo os tempos anteriores de negligência 

notória, temos a obrigação de ser mais cuidadosos na aplicabilidade do conceito, ou 

seja, contender o excesso do classificar com o que se denomina de complexo de Noé. A 

tendência para alargar o que se denomina de patrimonialização
39

 poderá ter origem não 

apenas na procura do equilíbrio ambiental, como Ferreira de Almeida faz questão de 

frisar, dada a conjuntura ecológica e habitacional constituir uma problemática 

importante do planeta, mas pensamos que o fator da perda terá tido tanto ou maior peso. 

Só quando perdemos algo e nos consciencializamos do valor perdido e irrecuperável é 

que passamos pela reação do querer ter, de possuir, e nada perder. Supomos que terá 

sido essa consciencialização de tudo o que foi perdido em valores patrimoniais que 

estará na origem do complexo de Noé…de forma a evitar possíveis perdas e riscos.  

“O património construído do Vale do Sousa caracteriza-se não só pela sua raiz 

histórica mas também, pela alteração dos usos dessa arquitectura e, como tal, verifica-

se uma crescente alteração dos seus valores simbólico, social e cultural. A 

multiplicidade das tipologias arquitectónicas da região manifesta-se nos monumentos 

isolados, nos centros históricos, nos conjuntos, nos edifícios vernaculares e de 

produção, e nas tradições e ofícios.40 

 

1.4– O conceito de Monumento 

O conceito de monumento e respetiva diferenciação com o conceito de monumento 

histórico surge com a abordagem de Riegl
41

. Uma distinção limitada aos monumentos 

descritos como históricos e artísticos
42

, associada a valores como ao de antiguidade. 

No entanto, observemos que Riegl ao incluir a componente artística no monumento e 

na obra de arte, dota-o do valor atual, porque a arte também existe no presente, dada a 

                                                 
39

 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de - Património O seu Entendimento e a sua Gestão, Edições 

ETNOS 1998.  
40

 Rota do Românico do Vale do Sousa, Coordenação científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso. 

Departamento de Ciência e Técnicas de Património – Faculdade de Letras – Universidade do Porto, 

Produção de VALSOUSA. Território e paisagem no vale do Sousa, p.64.  
41

   Introdução do Projeto de legislação dos monumentos históricos, 1903. Cit. por CHOAY, Françoise in 

As questões do Património – Antologia para um combate, Edições 70, Lisboa 2011. Cf. p.15 
42

   ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de – Património – Riegl e Hoje, Porto 1993. 
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sua intemporalidade, excluindo assim o conceito de antiguidade e tornando o elemento 

contemporâneo. 

Se as primeiras definições são fundamentalmente historicistas, o monumento assume 

uma vertente identificadora com a identidade memorial. Esse conceito ainda hoje 

permanece atual na conceção mental, quando se aborda a questão de monumento. O 

monumento histórico encerra na sua construção uma dimensão simbólica numa 

dialética simultânea com o saber e com a arte
43

. 

A evolução humana foi progressivamente perdendo o hábito de edificar em função de 

conceitos de memória, constituindo exceção os acontecimentos considerados 

traumáticos. Na antiguidade clássica assistimos ao erguer de monumentos 

comemorativos, relacionados directamente com as vitórias obtidas e que ficaram 

patentes em diversas cenas até à nossa contemporaneidade. Lembremos os arcos 

triunfais romanos, a coluna de Trajano, se bem que hoje figure no cimo, a estátua 

representando São Pedro, por imposição em 1587 do Papa Sisto V
44

. A apropriação da 

coluna, e extensivamente dos valores patrimoniais, desde cedo tem uma atualização de 

valores simbólicos, adequados aos considerados mais apropriados para a época…  

O monumento e a conservação do mesmo, integram segundo Françoise Choay, dois 

instrumentos específicos; a jurisdição e a restauração
45

, que abordaremos 

posteriormente.  

As questões de como intervir no âmbito patrimonial foram primeiramente colocadas 

pelas teorias de Viollet-le-Duc e de Ruskin, em pólos opostos
46

. Enquanto o primeiro 

afirma que “o restauro de um edifício é não somente preservá-lo, há que repará-lo e 

remodelá-lo num estado tão completo como nunca tenha estado em nenhum momento 

da sua história” (restauro estilístico), Ruskin assume uma vertente eminentemente 

conservadora, negando o restauro, quando afirma categoricamente que “Não temos o 

                                                 
43

  CHOAY, Françoise in As questões do Património – Antologia para um combate, Edições 70, Lisboa 

2011. Cf. pp.18-19. 
44

  Devemos acrescentar que este elemento estava protegido pelo edital do Senado romano de 1162: “ Nós 

queremos que ela permaneça intacta durante tanto tempo quanto o mundo dure (…). Aquele que 

atentar contra ela será condenado ao pior e os seus bens confiscados”. Sobre esta questão de 

apropriações temos demasiados exemplos para os citar. Acrescentemos que neste campo de 

apropriação também se comercializou e se procedeu à venda de bens patrimoniais invocando os mais 

diversos motivos, desde melhorar a sua proteção, a outras razões de ordem financeira, cujo resultado é 

sempre o mesmo para o bem patrimonial: a descontextualização.  
45

  CHOAY, Françoise  in As questões do Património – Antologia para um combate, Edições 70, Lisboa, 

cf. p.29. 
46

 Cf. com a comparação efetuada in AA.VV. TEORÍA E HISTORIA DE LA REHABILITACIÓN - 

TRATADO DE REHABILITACIÓN, Diretor del master CARRIÓ, Juan Monjo - Editorial Munillo-

Lería, Madrid, 1999, p.20.  
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I am a monument 

 

direito de tocá-los”. Ruskin, na Sexta Lâmpada da arquitetura afirma que o edificado 

se torna memorial ou monumental, pelo estado de perfeição, adquirindo dessa forma 

uma maior duração
47

. 

A questão de monumento estará indiscutivelmente associada à questão do que fazer com 

ele. Sobre a forma de atuação, à intervenção, e inserindo 

obviamente a análise dos valores subjacentes, critérios 

arquitetónicos, estéticos, artísticos, entre outros. São 

conceitos complexos e interligam-se com vertentes de 

posições extremistas de alguns autores, conforme abordámos 

muito sucintamente. No quadro contemporâneo do final do 

século XX, e para finalizar a breve abordagem sobre o 

conceito de monumento, anexamos uma imagem de Venturi no contexto de pós-

modernismo
48

. A conceção que Venturi faz do conceito de monumento, na abordagem 

irreverente cultivada como atitude do pós modernismo, quando o menos é aborrecido.  

 

 

1.5– Intervenção e Restauro 

 
                                               “O gosto, o respeito, a conservação e a renovação do que é antigo 

 é um fenómeno de sempre, mesmo que praticado esporadicamente,  

                                                   porque o que é antigo assegura a perduração das civilizações”
49

. 

 

O nosso estudo focará o conceito de restauro no panorama nacional que, como sabemos, 

foi aplicado num grande número de edifícios religiosos, em intervenções realizadas 

durante o século XIX e as primeiras décadas do século XX, pela ação da DGEMN. 

Acompanharemos a extinção da DGEMN assim como o aparecimento de outras 

instituições relacionadas com as práticas de intervenções e restauros de valor 

patrimonial, até à atualidade, cingindo-nos à especificidade dos quinze elementos em 

análise.  

Como afirma Lúcia Rosas
50

, o conceito de restauro surge-nos associado ao conceito de 

monumento histórico, no decorrer do século XIX, segundo uma vertente historicista e 

                                                 
47

   Cit. por Françoise Choay  in As questões do Património . Cf. p.159 
48

 Legenda: Venturi expõe em Learning from Las Vegas a sua concepção de monumento: não é 

propriamente uma forma simbólica mas uma caixa que se refere a ela própria por meio de um cartaz. 

Edição alemã de 1979, p.184. Esboço in Teoria da Arquitectura - Do Renascimento aos nossos dias, 

Taschen, 2006. cf. p.546. 
49

  ROSAS, Lúcia Maria Cardoso in Património e Restauro em Portugal no século XIX, Património 

edificado: memória e reabilitação. Atas do 4.º Encontro de História. Câmara Municipal de Vila do 

Conde.  
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romântica. No nosso país deparamo-nos com uma prática em que se pretendia valorizar 

o valor patrimonial do edificado e com uma realidade de baixos orçamentos a aplicar, 

logo é facilmente percetível a expressão utilizada por Lúcia Rosas sobre incipientes 

restauros
51

 no campo nacional, comparativamente aos realizados no estrangeiro.  

Uma intervenção pressupõe diversos conceitos a serem aplicados como por exemplo o 

de restauro e de conservação, traduzindo o primeiro o restabelecimento da unidade 

original
52

, e pretendendo o segundo, o prolongamento temporal do edifício. Como 

Brandi afirma, o conceito de restauro é abrangente, envolvendo qualquer intervenção 

em que se insere a atividade humana
53

. Brandi, segundo um conceito de restauro 

preventivo
54

, procura “garantir a conservação do seu statu quo através de uma 

vigilância “conservativa” e procedendo às consolidações quando necessárias”
55

. 

O objetivo da intervenção constitui em restabelecer a funcionalidade do edificado, 

segundo Brandi, que toma uma posição assertiva e crítica sobre o que define como 

restauro de repristinação, quando afirma que a sua prática constitui a mais grave heresia 

do restauro
56

. 

Estes conceitos, questionados desde que Boito os coloca em 1883
57

, ainda hoje são 

palco de polémica e controvérsia. Dos oito princípios formulados por Boito, Ceschi 

considera-os analogamente como uma carta de restauro, sendo a célebre diferença entre 

o novo e o velho como primeiro ponto fundamental da mesma
58

. Tanto Boito como 

Viollet-le-Duc aceitavam a vertente da reutilização como forma de salvaguarda dos 

monumentos. A conservação como metodologia de preservação patrimonial alternativa 

ao restauro é uma forma preventiva de manutenção do objeto
59

. 

                                                                                                                                               
50

   Idem, p.12.  
51

  Idem, p.14.  
52

 Cf. LNEC – A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO EDIFICADO (…), conceitos 

analisados, p.4 e com a obra de STEFANO, Roberto di, I recupero de valor: Centri Storici e 

Monumenti Limiti della Conservazione e del Restauro, Edizione Scientifiche Italiane, Napoli 1979,  

p.23 
53

 BRANDI, Cesare in Teoria del restauro, Piccola Biblioteca Einaudi, 1977, 1.ª edição 1963, 

«Comunemente s’intende per restauro qualsiasi intervento volto a rimetere in efficienza un prodotto 

dell’ attività umana» p.3. 
54

  AGUIAR, José in Cor e cidade histórica Estudos cromáticos e conservação do património, FAUP, 

2002, p.63. 
55

   Idem, p51. 
56

   BRANDI, Cesare in Teoria del restauro, Edições Orion, 2006. Cf. p 1 e p.33. 
57

   IV Congresso de Engenharia e de Arquitetura Italiana (Roma 1883). 
58

   CESCHI, Carlo in teoria e storia del restauro, MARIO BULZONI EDITORE, Roma, 1970, p.109. 
59

 Cf. sobre manutenção LNEC – GUIÃO DE APOIO À REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS 

HABITACIONAIS Laboratório Nacional de Engenharia Civil, AGUIAR, José; CABRITA, A. M. Reis 

e APPLETON, João – Volume I, Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Lisboa 

1990, p.220. 
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O restauro histórico serve-se do testemunho documental, conforme Beltrami afirma 

definindo como a “Unicidade de cada elemento a intervir o que exige abordagens 

específicas e recusam a reconstituição formal através do recurso à criatividade 

arquitetónica individual”
60

. “Com’era, dov’era”, esta atitude, traduzida pela prática dos 

serviços da D.G.M.E.N., assumia que o restauro implicava reintegrações ou 

reconstruções baseadas em provas objetivas, em vestígios físicos ou documentos 

permitindo a leitura na sua essência. Já o restauro filológico define-se como um ato de 

defesa de estratégias de conservação integral, opondo-se às teorias reconstrutivas com 

os valores de reutilização
61

. Giovannoni introduz outro conceito de restauro: científico, 

no qual a intervenção deve ser minimizada, procurando a sobrevivência da autenticidade 

dos monumentos, anunciando a sua existência e lugar contra a conceção do seu 

isolamento. Giulio Carlo Argan, Renato Banelli, Roberto Pane e Cesare Brandi são 

considerados autores de conceito de restauro crítico quando criticam a sobrevalorização 

dos aspetos históricos relativamente aos aspetos artísticos. Rossi
62

, no entanto, critica 

esta conceção analisando os monumentos como elementos primários de estruturas 

urbanas, ou seja, a ação seria mediante a configuração tipológica no tecido urbano.  

Na multiplicidade de conceitos encontramos alguns ideais comuns: a autenticidade deve 

ser preservada, embora as estratégias de atuação sejam diversas. Um monumento vivo 

pode manter o uso original ou outro, mediante a sua função. Atualmente, procuramos 

não a musealização do elemento como há umas décadas atrás, mas sim que os 

elementos intervencionados o sejam com um objetivo funcional (reutilização).  

Estamos perante os dados lançados pelas cartas internacionais e pelas teorias que ainda 

se discutem. Terá que haver uma consciencialização nos autores, dada por uma 

experiência adquirida destes valores e dos conceitos em torno destas questões, aliada a 

uma sensibilidade inata que o objeto a intervir lhes traduza, para discernir onde começa 

a sua obra e onde deve terminar, devendo evitar-se que o seu cunho pessoal se evidencie 

sobre a mesma.  

                                                 
60

 Cit. por AGUIAR, José - Cor e cidade histórica Estudos cromáticos e conservação do património, 

FAUP, 2002, p44. 
61

  Idem, p.46. 
62

 AA.VV. Reabilitacion y Ciudad Historica, Diretor: CASTELLS, Fernando Mendonza -I Curso de 

Rehabilitación del C.O.A.A.O., 1988, p.20. 
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Estes quinze elementos podem ser inseridos num dos aspetos anunciados por Françoise 

Choay
63

: a encenação. Apesar da evidência da sua incontestável funcionalidade (culto 

religioso), é uma verdade que os monumentos se apresentam na sua versão mais 

favorecida, semelhante a um espetáculo, quando a abordagem que dele se faz é 

mediatizada pelo culto das suas vivências históricas
64

. No entanto, não concordamos 

com a proposta radical desta autora no que respeita a existência de fac-símiles como 

possível estratégia de conservação
65

, não pelas razões apresentadas por Choay, que as 

considera pouco realistas do ponto de vista ético e político, sem mencionar o financeiro, 

que provavelmente seria o ponto fulcral para esta não ser implementada (o património 

depende principalmente de quem detém o poder de decidir o que dele pretende), mas 

pela perda da autenticidade e da aura do monumento, que é inexistente em situações 

criadas analogamente.  

Neste caso, só temos que nos preocupar se com esta premissa de fruição não o 

desprovemos da sua autenticidade (a que lhe resta das múltiplas intervenções a que foi 

submetido), e se garantimos a sua preservação apesar da afluência. A estas questões 

respondemos, que a autenticidade deste reside na estratificação da leitura arquitetónica 

do que subsistiu, pois, como é comummente admitido, “Os séculos são o melhor filtro 

para deixar ficar o que tem valor e eliminar o que não tem força para resistir às 

mudanças”, e a sua força ainda é o sentimento, o apego às suas vivências, das quais 

restam elementos de várias épocas. Citamos apenas uma frase em concordância com as 

nossas opiniões e que o demonstram: “Quando a intervenção se faz com naturalidade, 

sem preconceitos, com respeito pela pré – existência que vale, mas sem subserviência 

em relação a tudo o que é velho, (…)”
66

. Nesta última afirmação, encontramos a 

dialética da coexistência do novo com o antigo, e acrescentamos que a nossa opinião 

não é totalmente Ruskiniana, pois aceitamos que sejam tocados os monumentos e 

intervencionados, como forma não só de os restaurar, mas de lhes assegurar a sua 

funcionalidade, numa vida ativa mantendo o programa de funções ligado ao teor 

religioso. O novo pode ser introduzido nesta perspetiva e, embora haja quem encare 

essa intrusão como uma desvalorização da sua autenticidade e uma descaracterização do 

                                                 
63

 CHOAY, Françoise in A Alegoria do Património, Arte e Comunicação, Edições 70, 2010. Cf. pp188-

189. 
64

  Podemos afirmar que, neste aspeto, igualmente a intervenção anterior se insere na mesma categoria de 

encenação. 
65

  Idem, pp.202-205. 
66

  Idem. 
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monumento, é igualmente passível de outra perspetiva oposta: com essa intervenção, 

valorizar-se o que dele permaneceu, a sua aura, o seu puctum mediatizado, numa 

linguagem arquitetónica que lhe seja inerente, sem confronto, mas em harmonia; quanto 

à afluência pode acarretar o risco de constantes manutenções mas temos certamente uma 

equipa atenta a esse processo a fim de não desvirtuar com o elemento turístico a 

preservação das memórias destes elementos.  

Sabemos que os monumentos representam a nossa história e temos necessidade de a 

preservar, como Lowenthal
67

 afirma “pela memória subtraída da dor”, mas o seu 

destino presente coloca-nos perante a forma como estes são apresentados à comunidade 

e que interpretação se faz desse facto, ou seja, como é veiculada a aprendizagem do 

românico no Vale de Sousa.  

O valor de um monumento é-nos dado pela continuidade da fruição que dele fazemos. 

Qualquer produto artístico tem o valor: 1- da permanência temporal; 2- da qualidade 

formal que lhe é intrínseca; 3- do valor artístico que lhe é inerente; 4- da 

representatividade de um momento da nossa história. Os quinze elementos apresentam 

estes quatro fatores conjugados e a rota do românico do vale do Sousa comprova-o. 
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