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8- Conclusão 

                                                          “E, como não se deixasse persuadir, dissemos:  

  Faça-se a vontade do Senhor; e calamo-nos
1651

.  

 

A arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa, desde as origens até ao século XIX, 

sofreu alterações, conforme as vontades ditadas pelos seus ocupantes, no caso dos 

mosteiros, ou por necessidades de reprogramação espacial, devido ao crescimento da 

população, ou de reformulação de práticas litúrgicas, lembremo-nos das alterações 

tridentinas e consequentes introduções espaciais. No século XIX, encontramos um 

quadro de abandono e humilhação dos conjuntos monásticos, ao serem vendidos em 

hasta pública e, em muitos casos, despojados dos seus bens neste processo. Assistimos a 

intervenções que demonstram a preocupação com o culto histórico, somente a partir da 

criação do Ministério das Obras Públicas, em meados de oitocentos. Esta prática de 

intervenção, de conservação fiel ao respeito pela carga histórica inerente ao edificado, é 

acentuada no século XX, associada às práticas da D.G.E.M.N. Esta instituição, criada 

em 1929, assumiu a salvaguarda do património arquitetónico e desenvolveu uma 

atuação de intervenção organizada em critérios comuns
1652

. Sobre este aspeto, 

Henriques afirma que, “apenas durante o Estado Novo o país possuiu um referencial 

razoavelmente claro”. No final do século XX, os critérios de atuação não são tão 

incisivos, com o intuito de promover a preservação e conservação do edificado. 

Contudo, são mais abrangentes em relação às áreas envolventes, integrando os conceitos 

de conjuntos e sítios, refletindo-se em novas propostas de zonas de proteção, que se 

prolongam até ao início do século XXI.  

Em Portugal encontramos uma atuação de intervenção baseada no respeito por questões 

de autenticidade histórica, atitude compatível com as teorias de  Boito e  Brandi, embora 

não possamos esquecer as influências nítidas dos Monuments Nationaux com a 

restituição do estilo pristino
1653

. Esta atitude assente em teorias válidas e reconhecidas, 

assim como as menções de Cartas nos projetos, como forma de justificação perante as 

entidades responsáveis pelo processo, não têm princípios orientadores claramente 

definidos. O anonimato de uma instituição como responsável, existente na maior parte 
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1652

 HENRIQUES, Fernando M. A. in A conservação em Portugal: balanço e perspetivas. Monumentos 

n.º 12, Revista de Edifícios e Monumentos, março 2000. Cf. p. 94. 
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das intervenções, salvaguarda uma responsabilização conjunta
1654

. Embora este ponto, 

certamente, tenha a importância no processo e reconheçamos o mérito da 

responsabilização individual na intervenção, a nossa proposta face ao analisado incidirá 

na definição de referenciais comuns às intervenções. Sabemos que este aspeto seria 

condicionado pela contextualização do elemento arquitetónico e não pretendemos impor 

uma linha de atuação uniforme, sem atender aos diversos enquadramentos, geográficos 

e culturais, entre outros, mas pensamos ser imperativo existir referenciais que orientem 

os monumentos intervencionados.  

As intervenções no presente momento têm uma amplitude de critérios patrimoniais, 

dependente de condicionantes, tais como atitudes estéticas ou projetuais e a 

individualidade de cada projeto. É possível observar em intervenções contemporâneas a 

utilização de materiais existentes e remontados de modo diferente da construção 

original
1655

, ou o instalar coberturas com uma tipologia moderna num espaço antigo
1656

, 

inspiradas nas diretrizes da Carta de Veneza que admite uma pluralidade nas várias 

abordagens arquitetónicos, por vezes legitimadas pela associação ao nome e prestígio do 

autor do projeto
1657

. Choay, sobre este ponto, foca como forma de atuação no 

património contemporâneo “a renuncia ao dogma da sua intangibilidade e ao 

formalismo da restauro histórica”, aceitando as alterações no edificado com a aplicação 

de técnicas construtivas mais recentes, salvaguardando o respeito pelo passado
1658

.  

Propomos, com base no que analisámos, a criação de um quadro de descritores
1659

, que 

permita analisar o elemento e, mediante a inserção em tipologia e cronologia, a 

implementação dos critérios da intervenção, compatibilizando-a com determinados 

parâmetros de atuação.  

                                                           
1654

 Idem. Cf. pp 94-95. Henriques aponta claramente para uma e citamos “assunção clara (e única) das 

responsabilidades), com a figura de um autor assinando o projeto. 
1655

 Pousada de Santa Maria do Bouro, Museu Grão Vasco em Viseu de autoria de Souto Moura. Casa do 

Infante, Tasso de Sousa. 
1656

FERNANDES, José Manuel in O impacto da Carta de Veneza na conservação e restauro do 

património arquitetónico. 100 anos de património- memória e identidade, Portugal 1910-2010. 
1657

Não pretendemos de forma alguma estabelecer comparações com base no nosso estudo mas não 

podemos deixar de referir que sobre este ponto de autoria de projetos, Françoise Choay afirma e 

citamos “ No caso do arquiteto, este estudo de criador não deve ser, de maneira nenhuma, confundido 

com o narcisismo dos arquitetos-vedetas contemporâneos, que exprimem o seu ego e que não se 

incomodam sequer a ouvir o cliente, seja individual ou coletivo, do qual deveriam ser os intérpretes e 

com quem deveriam supostamente dialogar.” As questões do Património – Antologia para um 

combate, Edições 70, Lisboa 2011. Cf. p.21, nr.14.  
1658

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

2011. Cf. p. 53.  
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Estes teriam que ser devidamente analisados para a sua constituição, podendo inclusive assumir a 

componente legislativa. 
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Neste contexto, um elemento classificado como monumento nacional e sujeito a uma 

intervenção, seria objeto de uma análise prévia e inserido numa tipologia, que no âmbito 

do nosso estudo constituiria a arquitetura religiosa, assim como a respetiva cronologia 

do elemento
1660

. Nestes pontos, deveriam existir referências para os procedimentos, 

numa atuação equilibrada com as envolvências. Os bens móveis poderiam ser alvo de 

critérios análogos. 

Se estas situações estivessem previamente definidas, as intervenções permitiriam uma 

leitura num quadro genérico, quando integradas num mesmo contexto. Poder-se-ia 

analisar face ao exposto que, quer na Carta de Veneza (1964)
1661

, quer na de Cracóvia  

(2000)
1662

, existe uma aceitação e consequente transformação do edificado, face ao 

contexto em que o elemento se integra e conforme a nova funcionalidade
1663

. Porém, 

não é de facto a via habitualmente adotada quando se trata de edifícios medievais. 

Nestes, deveria ser bem explícito o conhecimento e o respeito dos materiais originais de 

modo a assegurar a manutenção da sua autenticidade e integridade. A afirmação da 

época, nos casos de reconstituições, sem a existência de descritores estará sempre 

dependente da visão pessoal de quem assine a intervenção. No entanto, não podemos 

olvidar as especificidades de cada caso. Se o românico constitui o primeiro estilo 

europeu, assume uma diversidade regional que o enriquece na sua formação e 

                                                           
1660

A legislação moçambicana propõe um sistema baseado em classes que define o modelo de 

intervenção. “REGULAMENTO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL EDIFICADO, 

Secção II. Classes e critérios de classificação. ARTIGO 19 (Modalidades de classes consoante o 

valor relativo), Classe A - Aplica-se aos bens culturais com valor notável do ponto de vista da 

história, arquitetura, arqueologia, ambiente, religião, estética, ou outro, cuja intervenção não altere 

o significado cultural do imóvel. Classe B - Aplica-se aos bens culturais de grande valor, aos quais 

são permitidas alterações que possibilitem atribuir uma nova função ao imóvel. Classe C- Aplica-se 

aos bens culturais que não sendo excecionais e cujo enquadramento se verifique estar desajustado ao 

processo de desenvolvimento do meio onde se encontram poderão requerer a sua demolição, com 

vista a criar outro tipo de funcionalidades e harmonia do conjunto ou local permitindo-se programas 

de desenvolvimento apropriados e específicos. 
1661 “Art.º 9º- O restauro é uma operação que deve ter um caráter excecional. Destina-se a conservar e a 

revelar os valores estéticos do monumento e baseia-se no respeito pelos materiais originais e em 

documentos autênticos. O restauro para onde começa a hipótese: ao nível das reconstituições 

conjeturais, todo o trabalho de complemento que se reconheça indispensável por razões estéticas ou 

técnicas depende da composição arquitetónica e possuirá a marca do nosso tempo. O restauro será 

sempre precedido e acompanhado de um estudo arqueológico e histórico do monumento”. 
1662 “6º. O objetivo da conservação dos monumentos e dos edifícios com valor histórico, que se localizem 

em meio urbano ou rural, é o de manter a sua autenticidade e integridade, incluindo os espaços 

interiores, o mobiliário e a decoração, de acordo com o seu aspeto original. Tal conservação requer 

um “projeto de restauro” apropriado, que defina os métodos e os objetivos. Em muitos casos, requer-

se ainda um uso apropriado para os monumentos e edifícios com valor histórico, compatível com os 

seus espaços e o seu significado patrimonial. As obras em edifícios com valor histórico devem 

analisar e respeitar todas as fases construtivas pertencentes a períodos históricos distintos”.  
1663

FERNANDES, José Manuel in O impacto da Carta de Veneza na conservação e restauro do 

património arquitetónico. 100 anos de património- memória e identidade, Portugal 1910-2010. Cf. 

p.241. 
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construção. Analisemos pois os princípios propostos para as intervenções, de modo a 

aferir critérios comuns, mas não criando uma uniformidade impositiva que destrua a 

essência do elemento e acarrete a perda da individualidade. Choay afirma que, ao 

projeto de conservação são inerentes dois conceitos: a jurisdição e o restauro
1664

. O 

restauro deveria integrar os conhecimentos consolidados de disciplinas essenciais à 

prática interventiva, nomeadamente história da arte, das técnicas, da arqueologia, 

permitindo uma análise do estado e definir a forma de atuação. No entanto, este 

conceito tem estado associado de forma implícita à reconstrução do edificado. Riegl foi 

o primeiro autor a propor “uma interpretação relativista da restauro, sustentada na sua 

análise dos valores contraditórios que todo o monumento tem em si”
1665

. O mesmo 

autor afirma ainda que em matéria de restauro é inviável a existência de “regras 

científicas absolutas
1666

”. Perfilhamos da sua opinião, atendendo ao que expusemos 

sobre a especificidade de cada caso, mas circunscrevamos alguns parâmetros, que 

permitam a proteção dos monumentos de atuações que colocam em causa o seu caráter. 

Encontramos um consenso sobre esta questão com outros autores, como Henriques, 

quando este afirma que “a definição de um referencial apropriado constitui, então, um 

objetivo primordial de aferição da qualidade nas intervenções de conservação”
1667

. 

Seria necessário existir um quadro humano especializado, com a devida formação sobre 

questões relacionadas com a conservação do edificado. Consideramos que as 

intervenções analisadas refletem uma formação técnica e científica compatível com as 

existentes nos restantes países, embora o quadro de gestão não seja tão favorável à 

atuação sobre o património edificado. Em nosso entender, a existência inicial de duas 

tutelas diferentes integradas num projeto comum, como a rota do românico do Vale do 

Sousa, não foi a forma mais eficaz de resolver situações que ficam condicionadas 

legalmente, mesmo quando existem verbas para atuar. 

As extinções, no ano de 2007, das duas instituições que tinham o dever de zelar pelo 

património, interventivamente e em salvaguarda no século XX – a D.G.E.M.N. e o 

I.P.P.A.R. – e consequente restruturação imposta pela reforma da Administração 

                                                           
1664

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

2011. Cf. p.29.  
1665

Cit. por CHOAY, Françoise in As questões do Património – Antologia para um combate, Edições 70, 

Lisboa 2011. Cf. p.33.  
1666

 Idem, pp33-34. 
1667

HENRIQUES, Fernando M. A. in A conservação em Portugal: balanço e perspetivas. Monumentos 

n.º 12, Revista de Edifícios e Monumentos, março 2000. Cf. p.94.  
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Pública e do projeto P.R.A.C.E.
1668

 induziu a uma certa desarticulação, que se procura 

vencer em nome do bom senso, tentando assegurar um consenso dos valores 

patrimoniais em causa. Pereira afirma sobre este assunto que, “os diversos serviços de 

património da Administração Central foram desmantelados, para serem reerguidos, 

sem andaimes, sem argamassa e sem reboco”
1669

. 

Ainda sustentamos a criação de uma Comissão Europeia, composta por uma equipa 

multidisciplinar, que procedesse a uma análise sobre as intervenções realizadas no 

património classificado. Essa análise poderia permitir que se estabelecesse analogias e 

possíveis aferições de critérios em situações análogas
1670

.   

Com base na análise de alguns conceitos patrimoniais relevantes para o nosso estudo, 

sabemos que em Portugal há uma tendência para a fetichização
1671

 do património, na 

vertente historicista, alicerçada num passado nostálgico das grandes tradições do 

passado. No nosso estudo demonstramos o que foi efetuado no campo das intervenções 

até ao momento presente e finalizámos a análise com a contextualização dos 

monumentos integrados em rotas turísticas.  

Devemos pois salientar que neste ponto não se observa a aplicação do conceito de 

museificação do património, existente na arquitetura religiosa medieval nas rotas do 

românico, no Vale do Sousa ou em Santa Maria la Real, porque ambas são vividas, nas 

funções litúrgicas e cultuais habituais pelas populações, assim como pela existência de 

rotas turísticas que integram os monumentos.  

No entanto, a presença de uma rota de turismo veicula valores associados a conceitos 

como a cultura de massas, pela possibilidade do património constituir uma atração 

cultural/comercial
1672

.  
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  DIÁRIO DA REPÚBLICA— I SÉRIE-B N.º 149- 4 de agosto de 2005. 
1669

  PEREIRA, Paulo in Sob o signo de Sísifo. Políticas do Património edificado em Portugal, 1980-

2010. 100 anos de património- memória e identidade, Portugal 1910-2010. Acrescentemos que este 

autor expõe um quadro elucidativo sobre as Instituições na área do Património Edificado 

Administração Central, com a atribuição das competências respetivas: DGEMN; IPPC/IPPAR; IPA; 

IGESPAR e DRC’s. Cf. pp276-280. 
1670

 HENRIQUES, Fernando M. A. in A conservação em Portugal: balanço e perspetivas. Acrescentemos 

que refere ainda que “seria de grande utilidade a existência de uma linha internacional que 

permitisse englobar as variações locais determinadas pelos diversos enquadramentos geográficos, 

sem contudo impor padrões culturais estranhos ao contexto próprio da zona”. Esta possibilidade vai 

de encontro à nossa proposta de uma Comissão Europeia.  
1671

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

2011. Cf. p.43.  
1672

  Choay efetua sobre esta questão várias afirmações/citações pertinentes: “o património é uma riqueza 

fóssil que se pode gerir e explorar como o petróleo-Jacques Duhamel”; (…) “o ministro do Turismo 

preconiza explorar o património como parque de atrações” e o “produto dos museus – a obra na 

sua embalagem museográfica, arquitetural, técnica, pedagógica, tornou-se um objeto estético para 

um consumo de massas”. Idem. Cf. p.47. 
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Este fator é abordado por Choay, que expressa a opinião de neste contexto o 

património/cultural real ser substituído por uma cultura de massas, permitindo que o 

património se assuma como uma atração artificial mediante condicionamentos: o 

mental, com o desejo humano de conhecer, e o material, consumo em si no ato físico da 

visita ao elemento patrimonial
1673

. Esboçamos um diagrama que demonstra a 

articulação dos conceitos.  

 
 

Ao analisarmos esta questão consideramos que os elementos patrimoniais nestes dois 

casos específicos do estudo, as duas rotas de românico que tivemos oportunidade de 

comparar, constituem o elemento privilegiado. É o elemento intervencionado, 

independentemente dos critérios subjacentes na intervenção, que permite a continuidade 

em algumas igrejas não desafetadas às funções para as quais foram concebidas e ainda 

têm a oferecer o usufruto da sua edificação aos visitantes que queiram disfrutar de um 

simples passeio, ou ampliar os conhecimentos sobre o monumento. 

Não entramos no campo de análise na esfera de museificação, disneylandização ou 

pastiche, referidos por Choay
1674

 na problemática tecnicista e consumista das 

intervenções no campo patrimonial, por acreditarmos que são preferíveis as 

intervenções, a uma indiferença face à situação do edificado, que pode conduzir a 

estados de abandono e negligência.  

Max Dvorak afirma que o património é deteriorado não tanto pelo tempo, mas pela ação 

humana
1675

, incluindo quatro pontos, que citamos, “negligência devida a ignorância ou 

ausência de interesse cultural; intenção deliberada de destruição; destruição 

provocada por interesses económicos e intervenções corretas, motivadas por confusão 

de valores”. Todos estes aspetos que danificam o património sucederam-se, num 
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 Idem, p.46. 
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  Idem, pp51-52. 
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 DVORAK, Max  in Katechismus der Denkamalpflege. Viena, Julius Bard, 1918. 
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momento ou outro, ao longo das análises temporais que fizemos na arquitetura 

religiosa medieval no Vale do Sousa. Os fatores associados a um quadro de negligência 

são enumerados no decorrer das análises, pelos mais diversos motivos; quanto à 

intenção deliberada de destruição, é só relembrar o incêndio ateado deliberadamente em 

Pombeiro por ocasião das invasões francesas. 

O estudo aprofundado dos elementos demonstrou o quanto a preservação dos 

monumentos traduz a força e a crença em diversos valores: históricos, patrimoniais, 

estéticos, arquitetónicos, entre outros. É no reconhecimento desses valores inerentes ao 

edificado que este assume a garantia da sua continuidade e preservação. 

 

“A preservação de monumentos históricos, por seu longo processo de maturação, 

afastou-se das questões de cunho prático e tornou-se ato de cultura, baseando-se no 

respeito pela materialidade da obra como transformada ao longo do tempo - algo que 

caracteriza a preservação e o campo do restauro como consolidados secularmente”
1676

.  

 

 

  

                                                           
1676

 CARBONARA, Giovanni - Alcuni temi di restauro per il nuovo secolo. Trattato di restauro 

architettonico. Primo aggiornamento. Torino: Utet, 2007, p. 1-50. 

 


