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6- As intervenções no séc. XXI  

“Apesar das inegáveis dificuldades, a preservação do nosso património histórico para as gerações 

futuras é um objetivo que justifica plenamente todos os esforços que sejam necessários”
1089

. 

 

6.1- Análise das intervenções nas igrejas da Rota do Românico do Vale do Sousa 

As igrejas integradas no projeto da Rota do Românico do Vale do Sousa, no século 

XXI, tiveram obras de conservação, quer a nível interior, quer exterior assim como na 

envolvente. Registou-se a presença de equipas multidisciplinares conforme a 

recomendação das cartas patrimoniais. Analisaremos os casos individualmente, assim 

como os critérios de atuação e metodologias de intervenção.  

Devemos acrescentar que nestas intervenções há a assinalar o facto de existirem duas 

tutelas distintas: a maioria sob a tutela da extinta D.G.E.M.N e quatro elementos 

afetos ao extinto I.P.P.A.R (Mosteiro de Cête, Meinedo, Mosteiro de Paços de Sousa e 

o Mosteiro de Pombeiro)
1090

.  

A Igreja de São Pedro de Abragão 

Entre 2004 e 2006, a igreja de Abragão teve obras de conservação geral, de acordo com 

o exposto anteriormente. 

A Igreja de Abragão e túmulos foram visitados em março de 2004, por uma equipa de 

trabalho composta por quatro elementos, na área de conservação, de arquitetura, de 

engenharia civil e de engenharia eletrotécnica. O objetivo da visita foi verificar o estado 

de conservação da igreja e definir uma estratégia de intervenção. Todas as anotações 

foram cuidadosamente registadas e as visitas contêm sempre relatórios precisos
1091

. O 

relatório da visita conclui ser necessário intervir principalmente na área da 

conservação, as coberturas apresentam sinais de infiltração devido a problemas de 

impermeabilização, denotando as telhas vestígios de fungos e líquenes; os vãos 

exteriores precisam de uma revisão dos vitrais, assim como seria necessário nova 

pintura nas portas, desgastadas pela ação natural do tempo; houve um anterior 

envernizamento no teto, que se considera incorreto, sendo necessário rever as pinturas 

                                                           
1089

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

Semestral de Edifícios e Monumentos, n.º 12, março 2000. 
1090

Este assunto será abordado oportunamente no próximo capítulo, na metodologia da Rota, mas 

quisemos anotar este facto pelas condicionantes na intervenção, inclusive afetando a nossa pesquisa na 

documentação. 
1091

Os relatórios, embora tenham sido cedidos pelos arquivos de VALSOUSA, constatamos serem 

similares aos que constam nos processos de Sacavém, DREMN 2531 cx 2/8. 
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do teto da capela-mor, da testeira da nave e arco triunfal. Para esse efeito institui-se o 

projeto de Conservação e Restauro das Pinturas Murais
1092

.  

Iniciou-se um trabalho detalhado e minucioso com a 

abertura de janelas de sondagens, ou seja, de observação, 

onde com instrumentos e materiais próprios, analisaram-

se os estados diferentes dos elementos, obtendo 

diacronias cromáticas. Encontramos a presença de 

 

 

 

 

 

 

Pormenor de um capitel 

com vestígios cromáticos 

 

numerosos vestígios de uma igreja policromada  remetendo para um ideário 

medieval
1093

. 

São assinaladas zonas de dissonância cromáticas e formais, entre a abóbada e a restante 

área, resultado de repintes executados em tentativas posteriores à pintura original, com o 

intuito de intervir esteticamente no espaço cultual
1094

. O relatório entregue por Joaquim 

Inácio Caetano demonstra uma análise detalhada incidindo em quatro pontos: 

Retábulo-mor-atrás Abóbada da capela-mor Alçados verticais da 

capela-mor, colunas e 

capitéis 

Arco triunfal, 

intradorso e parede 

Na zona por trás do 

retábulo, a opção é de 

conservação e melhorar 

a leitura das pinturas 

existentes. Para esse 

efeito remover-se-á a 

cal que se lhes 

sobrepõe, fazendo a 

limpeza sequente. 

Devido à dissonância 

entre o fundo e os 

restantes elementos 

decorativos, neste 

espaço houve uma 

solução mais radical, de 

remoção da pintura e 

posterior reintegração 

cromática, com o 

objetivo de conferir 

unidade ao conjunto. 

Constituindo várias 

áreas com repintes, o 

aconselhamento foi no 

sentido de manutenção 

procedendo a operações 

de limpeza e 

reintegração cromática 

quando necessário. 

O mesmo critério 

adotado no elemento da 

abóbada, uma solução 

de remoção da camada 

pictórica mais recente e 

manter-se a anterior. 

O restauro também se foi essencial nas obras de pintura sobre madeira e nas telas da 

sacristia
1095

. Na pintura a óleo do século XVII, com a temática do Calvário, sabemos 

pelo relatório de Filipe Freitas não ter sido anteriormente intervencionada e encontrava- 

se a necessitar de obras de conservação e restauro. Alguns dos pontos descritos no 

relatório consistem na sujidade superficial sobre a pintura acumulada pelos anos; a 

podridão húmida no suporte, que provocou a degradação biológica com risco de 

                                                           
1092

Projeto de Conservação e Restauro das Pinturas Murais cujo custo total do Investimento é de 

26.741.00 € com a comparticipação do ITP de 4.813.38€. 
1093

 Imagem extraída dos elementos em suporte informático cedidos pela equipa da Rota do Românico do 

Vale do Sousa. 
1094

Relatório intitulado “Igreja de Abragão, Penafiel –“ Diagnóstico do estado de conservação das 

pinturas murais” com a data final de dezembro de 2005, embora a capa ateste a data de dezembro de 

2004 e inclua o subtítulo Mural da História.  
1095

Relatório da Intervenção de Conservação e Restauro da Pintura do Calvário da Igreja de Abragão, 

Penafiel, de Filipe Freitas, datado de 30 de agosto de 2005. O relatório é pormenorizado, com a 

descrição da peça, análise, tratamento, recomendações, bibliografia e fichas técnicas. 
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desmoronamento do painel e a consequente oxidação de elementos metálicos utilizados 

na união da pintura. Estas situações contribuíram para perdas de camadas policromadas. 

A intervenção pautou-se pela atuação de trabalhos qualificados realizados por 

profissional de conservação e restauro, refletindo-se nos tratamentos de que foi alvo a 

pintura. No final do relatório, regista-se ainda a recomendação para a peça pictórica ser 

colocada num local menos húmido e revista de cinco em cinco anos, para se analisar e 

diagnosticar, segundo o que consideramos conservação preventiva, assim como para 

realizar tratamento de desinfestação. O mesmo técnico Filipe Freitas atuou na 

Conservação do Retábulo-mor segundo os mesmos parâmetros descritos aquando da 

pintura
1096

. Neste elemento do século XVIII, sabemos pelo relatório ter sido 

intervencionado na década de oitenta na pintura de douramento sobre a original. O 

elemento registava várias patologias das quais assinalaremos duas, a degradação 

provocada pelo derrame das águas dos arranjos florais e ataques de térmitas. Foram 

efetuados exames, sendo aplicados os tratamentos segundo critérios de “conservação e 

restauro pontual”
1097

. Devemos salientar que este último integrou reintegração 

volumétrica na parte frontal do retábulo para preenchimento de zonas degradadas pelas 

térmitas, preenchimento de lacunas douradas e policromadas e reintegração 

cromática
1098

. A recomendação de conservação afirma-se de natureza preventiva no 

final do relatório, aconselhando uma periocidade de dez anos.  

O guarda-vento datado do século XIX em estilo neoclássico, em madeira de pinho da 

Flandres, indicava lacunas e fissuras
1099

. Intervencionado à semelhança dos anteriores 

pelo mesmo autor, seguirá a mesma metodologia. Analisámos o relatório e concluímos 

que as patologias são similares ao retábulo, por serem certamente nos dois casos em 

madeira e encontrarem-se no mesmo local. Resulta um tratamento algo semelhante com 

as mesmas recomendações preventivas.  

A instalação elétrica, por esta se apresentar em mau estado e ter sido considerado não 

adequada ao espaço, constando no relatório que se encontra mesmo “ultrapassada”, 

                                                           
1096

Relatório da Intervenção de Conservação e Restauro da Pintura do Calvário da Igreja de Abragão, 

Penafiel, de Filipe Freitas, datado de 30 de agosto de 2005. Idem. 
1097

Termo aplicado no relatório, em Critérios de Intervenção p.4. 
1098

 Não pudemos deixar de constatar diferentes técnicas neste aspeto. Aquando da intervenção do século 

XX, década de oitenta, este relatório afirma o douramento ter sido efetuado com a técnica de mordente 

a óleo. No entanto, nesta intervenção, mais atual, a técnica é distinta, pois afirma ter sido com técnica 

de mordente a água. Não sendo a nossa área, parece-nos ter contudo ter existido uma atualização na 

evolução e aplicação desta técnica.  
1099

Relatório da Intervenção de Conservação do Guarda-Vento de Filipe Freitas, datado de 30 de agosto 

de 2005. Idem. 
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possui mesmo uma nota de dissonância no relatório, sendo necessário proceder a uma 

reformulação.  

A intervenção na igreja consistiu na conservação geral das coberturas, na capela-mor, na 

nave e na sacristia com detalhes técnicos específicos, que apenas afirmamos ter sido um 

procedimento completo a nível de análise, remoção, desinfestação e colocação de novos 

materiais considerados os mais adequados. Na conservação de vãos existentes, nas 

portas, destacaremos um ponto, “a reparação de madeiramentos com a substituição dos 

que se encontrem apodrecidos ou deteriorados por outros em tudo idênticos às 

existentes janelas”, atestando o cuidado na preservação de manter o edificado sem 

alterações visíveis
1100

. As janelas também foram submetidas a obras de conservação. A 

conservação da rosácea teve a remoção dos vidros existentes, colocados na última 

intervenção da D.G.E.M.N, “vitrais coloridos, com armação de chumbo”, sendo 

substituídos por vidros simples e incolores. A conservação do teto teve a remoção do 

verniz que possuía nos madeiramentos do teto e sancas, sendo substituído por 

enceramento a cera virgem liquidificada, com a uniformização de cor das áreas 

reintegradas. No conceito de conservação, incluem-se ainda a conservação dos 

paramentos interiores de duas capelas colaterais, a da capela colateral de batistério e dos 

cabeçotes e reposição do funcionamento dos sinos. Em execução anteriormente referida 

pela D.G.E.M.N. como construção, encontramos a porta engradada interior de acesso ao 

púlpito e coro, a porta engradada interior de acesso ao coro e a porta engradada interior 

de acesso à torre sineira. Por último, a referir, a instalação elétrica que informa o 

relatório ter sido de acordo com o projeto. Sabemos também que o adjudicatário, a 

D.R.E.M.N., esteve sempre a acompanhar os trabalhos, com representantes técnicos
1101

.  

Nesta igreja, devemos referir que se registou um arranjo urbanístico na sua envolvência, 

de forma a compatibilizar a intervenção da igreja com o espaço em redor, criando 

infraestruturas que permitissem ser uma área vivida. O projeto de Arranjo Urbanístico 

do Centro Cívico de Abragão em 2006
1102

 contempla a requalificação do centro segundo 

uma divisão de setores; o setor um integra a construção do Centro Cívico - Praça, Posto 

de Turismo, Cafetaria e Instalações Sanitárias Públicas, dotando o espaço público de 

                                                           
1100

Arquivo de VALSOUSA, relatório 2004, p. 6. Relatório assinado por Sandra Quaresma, arquiteta 

técnica, e a chefe de Divisão de Monumentos, Paula Araújo Silva, 5 de junho de 2004. 
1101

Arquivo de VALSOUSA, relatório 2004, p. 9. Idem.  
1102

A memória Descritiva e Justificativa do Arranjo Urbanístico do Centro Cívico de Abragão em 2006 é 

assinada pela arquiteta Cristina Carvalho a 27 de junho de 2005. 
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equipamento urbano, como bancos e iluminação, que permitem o desfrutar cívico do 

lugar. O setor dois e três propõem a requalificação de acessos, com a definição de 

pavimentos, requalificação do largo e constitui-se pela zona do largo da junta de 

Freguesia e Av. Melo e Sousa (dois) e largo junto à entrada da Capela de N. Sr.ª. da 

Saúde e Rua do Calvário (três)
1103

.  Acrescentemos que neste projeto houve uma 

paragem nos trabalhos e necessidade de o reformular, bem como a candidatura. Esta 

interrupção foi motivada pela descoberta de pedras provenientes da igreja, 

presumivelmente na reconstrução do século XVII, que se encontraram numa habitação 

no largo da igreja. Estas descobertas devem-se a acompanhamento arqueológico, por 

terem sido acompanhadas por entidades como o I.P.P.A.R., o I.P.A. assim como pelo 

Museu de Penafiel. A paragem foi com o intuito de preservar os achados pétreos, 

procedendo-se de forma cuidadosa à remoção, limpeza dos paramentos, lavagem 

manual e marcação, levantamento gráfico e tratamento de conservação preventiva
1104

. 

Relatamos este facto para demonstrar a importância dada aos achados arqueológicos 

nesta intervenção, afetando a sequência das obras, por ser considerado uma mais-valia o 

contributo dos elementos
1105

.  

A Igreja de Santa Maria de Airães 

Um levantamento arquitetónico já se teria iniciado antes de 2004, porque a informação 

no relatório de visita de trabalho, em janeiro deste ano, comprova a continuidade do 

mesmo, assinalando a necessidade de retificações nas plantas que já estavam 

executadas
1106

. Os trabalhos devem ter sido concluídos, dado que passados dois meses 

decorre o concurso limitado com a designação de Obras de Conservação e Salvaguarda/ 

1.ª fase Coberturas e paramentos exteriores, financiado pela Associação de Municípios 

do Vale do Sousa
1107

. Os trabalhos descritos na empreitada a concurso assumem o 

caráter de conservação, embora se refira a remoção de materiais cerâmicos, os restantes 

são de tratamento de madeiramentos, conservação e beneficiação dos tetos interiores e a 

limpeza e beneficiação geral dos paramentos exteriores. É indicado a reconstrução das 

coberturas. Houve o cuidado na observação atenta dos revestimentos interiores, como é 

                                                           
1103

 As imagens do projeto encontram-se no Apêndice – Igreja de Abragão – Fontes Iconográficas, pp25-

39. 
1104

 Este tratamento é descrito como “consolidação, limpeza e estabilização físico-química dos granitos”. 
1105

 Sobre este aspeto gostaríamos de referir que o estudo destes elementos aponta “a remontagem parcial 

de um portal românico, com duas ou três arquivoltas, do qual existem dois capitéis e duas bases, 

todos do lado do Evangelho, e mais de uma vintena de aduelas”. 
1106

Forte de Sacavém – Igreja de Airães, Processo 2507 cx. 34/19. Data de 14 de janeiro de 2004. 
1107

Apêndice – Igreja de Santa Maria de Airães - Fontes Impressas.  
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exemplo o diagnóstico do estado atual dos azulejos da capela-mor, a fim de se delinear 

o respetivo projeto de conservação. Na visita realizada para o diagnóstico do 

revestimento azulejar, no contato estabelecido com o padre Azemiro, este inquire sobre 

a possibilidade de construir uma capela funerária no terreno da paróquia, sendo 

informado pelos técnicos da D.R.E.M.N, que deve solicitar o parecer da D.G.E.M.N
1108

.  

O auto de consignação envolveu uma série de considerações a cumprir no decurso da 

obra e nota-se o cuidado em antecipar a presença de um engenheiro eletrotécnico para 

recolher dados que permitam a implementação do projeto elétrico, na próxima 

empreitada, quando esta tiver terminado
1109

. Constatamos os cuidados com as normas 

regulamentares a cumprir nos locais de obras, assim como a exigência dos técnicos da 

D.R.E.M.N, quanto ao rigor na sua aplicação
1110

. Estas situações são descritas como 

deficiências na segurança do estaleiro, no relatório seguinte, sendo dado um segundo 

prazo para regularizarem os elementos em falta. Em finais de agosto, as coberturas do 

lado sul das naves estavam executadas, faltando apenas o remate. Não houve o 

seguimento das indicações dadas quanto aos materiais e a argamassa de remate dos 

beirais ainda incluiu cimento
1111

. 

Em setembro é detetado um erro na medição do teto da nave central, obrigando a uma 

reformulação no programa de trabalho. A opção de não continuar os trabalhos parece-

nos dever-se provavelmente a não o poderem fazer, enquanto não refizessem o projeto 

com as medidas corretas. As verbas disponíveis para a conservação da nave central 

foram aplicadas nos trabalhos da torre, tencionando recuperar o vitral existente, 

anteriormente previsto ser eliminado, e mantê-lo por trás de um vidro de segurança que 

já se encontrava calculado
1112

. Nesta visita são assinaladas várias situações no interior, 

sempre anotadas em falhas das anteriores intervenções, como é o caso do cimento muito 

escuro que se encontra nas juntas. Em nota continua a existir a informação de que uma 

das regras de segurança continua por cumprir, a não vedação da área de trabalho. Em 

outubro há uma nova reformulação quanto à intenção de conservar o vitral. Este, ao ser 

desmontado, verificou-se encontrar-se em muito mau estado, apresentando ainda o facto 

                                                           
1108

 Forte de Sacavém – Igreja de Airães, Processo 2507 cx. 34/19. Data de 31 de março de 2004. 
1109

 Apêndice – Igreja de Santa Maria de Airães - Fontes Impressas.  
1110

 Apêndice – Igreja de Santa Maria de Airães - Fontes Impressas.  
1111

 Forte de Sacavém – Igreja de Airães, Processo 2507 cx. 34/19. Data de 31 de agosto de 2004. Neste 

relatório no material de fixação com cimento, é referido a proporção exata, de uma colher de pedreiro 

para três baldes de massa. 
1112

 Forte de Sacavém – Igreja de Airães, Processo 2507 cx. 34/19. Data de 31 de agosto de 2004. 
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de estar integrado na argamassa, tendo a equipa técnica optado pela primeira solução 

prevista, a sua eliminação
1113

. Temos a assinalar alguma indecisão quanto à 

metodologia a aplicar, primeiramente no vitral, restauro versus eliminação e também 

quanto aos materiais. Sucedeu a sete de outubro ter aparecido no gablete uma saliência, 

que pôs em causa o acabamento poder ser com a placa de chumbo pressuposta no 

projeto, tendo sido decidido fazê-lo de outra forma, apenas com o refechamento de 

juntas e o hidrófugo utilizado em paramentos; no final de outubro, as razões para haver 

uma outra aplicação, foram a irregularidade da superfície do gablete, assim como este 

apresentar uma grande camada de argamassa. Finalizaram-se os trabalhos com a placa 

de chumbo, inicialmente prevista. Já detetamos três situações, se incluirmos a medição 

errada da nave, que comprovam o pré-estudo, a ter sido realizado, não ter sido 

concretizado de forma atenta e correta.    

Neste mesmo relatório, deparamo-nos com um patrocínio de um paroquiano para o 

restauro da imagem de pedra. Esta estava prevista no projeto ser custeada pela 

D.G.E.M.N. O pároco informa desta situação, inquirindo os custos do restauro e da 

possibilidade desta verba ser aplicada no restauro das imagens de madeira. Este assunto 

apresenta a indicação que deve ser discutido em reunião com a D.R.E.M.N
1114

.  

Em 2005 foi elaborada a proposta para a empreitada Conservação do 

Revestimento Azulejar, na conservação e restauro da capela-mor, 

sendo um pré-requisito essencial a formação e experiência 

comprovada na área de património azulejar
1115

. O financiamento é da 

Comunidade Urbana do Vale do Sousa
1116

.  

                                                           
1113

 Forte de Sacavém – Igreja de Airães, Processo 2507 cx. 34/19. Data de7de outubro de 2004. 
1114

 Idem, 29 de outubro de 2004. 
1115 O Relatório data de dezembro de 2005 e tem a seguinte designação “Relatório Igreja Santa Maria de 

Airães- Felgueiras”, sendo assinado por Henrique António Alves de Menezes Augusto. Contém 49 

páginas e assinalaremos apenas as patologias detetadas de forma sucinta. Em patologias detetou-se: 

“Camadas de sujidade sobre toda a superfície vidrada. Áreas em perigo de destacamento. 

Espaçamento de juntas preenchido com cimento branco. Azulejos com fissuras nos vidrados sob a 

forma de craquelé. Lacunas e falhas de vidrado de pequena e média dimensão. Fragmentos 

destacados devido às tensões. Fraturas simples e múltiplas. Azulejo em posição incorreta”. Cf. p.4. O 

tratamento é demasiado extenso para ser descrito mas pudemos constatar ter sido minucioso, quer no 

procedimento, quer nos materiais utilizados. A parte final do relatório aponta para conservação 

preventiva assentando em duas premissas, limpeza periódica e indicam a forma como esta deve ser 

executada e com uma observação constante. Acresce ainda um dado, de terem sido executados mais 

trabalhos que o inicialmente previsto no caderno de encargos, nomeadamente a remoção das 

argamassas de cimento nos remates.   
1116

 Apêndice – Igreja de Santa Maria de Airães - Fontes inéditas.  

Aplicação de fita adesiva transparente 

para proteção 
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Na visita de trabalho de março, foi verificado o muro do adro carecer de obra de 

conservação, mas acontece este elemento não estar contemplado no projeto. Os técnicos 

da D.R.E.M.N. solicitam primeiramente um orçamento à Lusocol, e depois inquirem o 

padre se haverá possibilidade da paróquia custear esta obra. Mais um fator a acrescentar 

que confirma o edificado e a envolvente não terem sido corretamente observados. O 

pároco Azemiro informou nesta reunião informal, usualmente designada visita de 

trabalho, da intenção de dispor de um espaço expositivo para colocação das imagens, 

propondo para esse efeito a reformulação de uma das salas da casa paroquial. 

Verificamos através deste documento as imagens estarem a ser restauradas na 

Universidade Católica
1117

. Os custos do restauro decidirão as obras de conservação do 

muro, pois os custos do restauro ultrapassaram o previsto e não houve disponibilidade 

para efetuar às expensas da paróquia
1118

.   

O padre Azemiro manifestou a intenção de construir uma capela funerária no terreno da 

paróquia, contigua à casa paroquial, lado norte da igreja. Esta construção teria o apoio 

da junta de freguesia e dos serviços técnicos camarários. A D.R.E.M.N. acompanha este 

assunto, mas consta, em nota final do relatório da visita de trabalho, a informação dever 

ser enviada também ao I.P.P.A.R. Referiremos ainda, sobre este assunto, a existência de 

vários pontos de interrogação sobre a nota, acrescentados à posteriori, de forma 

manuscrita. 

Em 2006, há anomalias relatadas no relatório da visita. Enunciamos primeiramente 

aquelas que contêm a indicação para a equipa técnica avaliar as razões e contactar os 

empreiteiros respetivos. São apontados os nomes, manuscritamente, da composição da 

equipa técnica, como forma de responsabilização. Neste, figura a má qualidade da 

instalação elétrica, não revista na empreitada de 2005, e o revestimento azulejar, por se 

destacar o verniz de alguns azulejos. Estes factos não são apontados da mesma forma, 

nem existe o registo de indicações sobre contatos com os respetivos responsáveis por 

algumas situações descritas no relatório, como a humidade visível nos pilares e na base 

                                                           
1117

Forte de Sacavém – Igreja de Airães, Processo 2507 cx. 34/19. Data de18 de março de 2005. Pelo 

relatório de 1 de junho de 2005, apurámos estas terem sido restauradas por alunos da Universidade 

Católica, ficando como responsável o docente Filipe Freitas, que atribuí classificações aos discentes 

nos relatórios e nas intervenções. A listagem das classificações consta dos elementos entregues a Rota 

do Românico do Vale de Sousa. No âmbito do protocolo com a Universidade Católico temos ainda 

um relatório científico realizado por Jorgelina Carballo, intitulado “Estudo cientifico de quatro 

esculturas em madeira policromada”. Estes elementos foram cedidos pela equipa da R.R.V.S. 

Românico do Vale de Sousa. 
1118

Idem. Data de15 de abril de 2005 
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Levantamento gráfico de patologias 

 

dos paramentos, sendo extensiva aos pavimentos de madeira contíguos. Temos 

constatado, através dos relatórios, algumas falhas nas metodologias e na aplicação de 

materiais ou de critérios, mas devemos salientar o grau de precisão, as observações 

sempre corretas relatadas e a exigência inicial no respeitante ao grau de segurança na 

obra, inclusive com os trabalhadores.  

O relatório contém ainda a descrição minuciosa onde ficarão as onze imagens expostas, 

no classificado de espaço museológico
1119

. Sabemos que os quatro plintos foram 

recuperados a partir da anterior mesa de altar, com o reaproveitamento do material.  

Este processo envolve uma Memória Descritiva e Justificativa I, Processo Fotográfico 

II, e as Peças Desenhadas III. Na primeira, assinada por Lídia Costa, arquiteta e membro 

da equipa técnica, consta, de acordo com o protocolo estabelecido com a Universidade 

Católica, ter sido efetuada a inventariação, diagnóstico e conservação da estatuária 

existente na igreja.  

As peças tinham sido retiradas do interior, facto ocorrido 

algumas décadas antes, sendo esta remoção encarada 

desfavoravelmente pela população, tendo ficado 

guardadas na casa e salão paroquial. Este projeto teve em 

atenção o facto do culto das imagens persistir na 

localidade e com base nesse dado organizou-se um 

espaço museológico, envolvendo os suportes expositivos 

adequados ao local a integrar e que permita uma boa 

leitura das imagens. No  

 

Organização de um espaço 

museológico
1120

 

Processo fotográfico II, apenas constam as imagens e os locais em estudo para as 

integrar. Nas peças desenhadas é detalhado o projeto da localização na igreja, a planta e 

corte com a posição das respetivas peças e os suportes expositivos para as mesmas. 

A imagem de Santa Maria de Airães, datada de século XIV 

ou XV, durante as invasões francesas terá sido enterrada 

para a proteger do saque, apresentando mais tarde a peça 

uma fratura. Foi entregue a uma firma de Tomar, designada 

In Situ, Conservação de Bens Culturais, Lda. para 

Análise, Diagnóstico e Proposta de Intervenção para a 

                                                           
1119

    Idem. Data de 23 de março de 2005 
1120

    Apêndice – Igreja de Santa Maria de Airães - Fontes iconográficas, p.51.  
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Conservação e Restauro, facto apurado pela consulta do processo de Unhão, pois estes 

dados não constam no processo de Airães
1121

. No entanto, encontram-se informações 

sobre a imagem no relatório apresentado pelos responsáveis pelo restauro
1122

. Estes 

trabalhos descritos detalhadamente têm critérios diferentes na intervenção, embora 

possamos compreender as opções. Optou-se pela remoção da mão da imagem, que tinha 

sido adicionada posteriormente aquando da sua perda, com o acordo das entidades 

adjudicatárias; mas, no restauro cromático, apesar do estudo estratigráfico ter 

descoberto camadas anteriores pictóricas, a opção foi de manter a cor azul, para a 

população local não perder a identidade com a imagem.  

A Igreja do Salvador de Aveleda 

Em 2004 inicia-se a primeira fase, os trabalhos das Obras de Conservação e 

Salvaguarda, referente a coberturas, paramentos exteriores e vãos. Devemos salientar 

que todas as obras efetuadas nesta igreja foram acompanhadas de numerosos relatórios, 

que expõem a situação do que está a ser executado
1123

. O primeiro relatório de 2004 

consiste na vistoria às instalações sonoras e elétricas, a fim de se proceder ao projeto de 

conservação previsto para a segunda fase. Sobre este relatório, gostaríamos de 

acrescentar que encontramos a informação da manutenção cuidada pelo padre, dos 

muros e das oliveiras, tendo este prontamente informado os técnicos que se houvesse a 

remoção destes elementos, como consta no projeto de alargamento da estrada, 

informaria de imediato a D.G.E.M.N e o I.P.P.A.R. O segundo relatório informa que 

houve o acompanhamento de um técnico de conservação, tendo sido realizados 

trabalhos de análise macroscópica em algumas zonas pontuais do teto, concluindo essa 

análise que este se encontrava em bom estado de conservação. Combinaram os produtos 

a utilizar, de forma manter o estado de conservação, e verificaram que os trabalhos 

iniciados em desinfestação dos madeiramentos tinham sido concluídos
1124

. 

                                                           
1121

 Apêndice – Igreja de Santa Maria de Airães – Fontes inéditas.  
1122

 Relatório de Análise, Diagnóstico e proposta de intervenção para a conservação e restauro – Imagem 

de Santa Maria – Airães. Cedido pela equipa da Rota do Românico do Vale do Sousa. 
1123

 Estes podem ser consultados na indicação do título do relatório, na data, quantia ou adjudicação no 

Apêndice – Igreja de Aveleda - Fontes Impressas.  
1124

 Forte de Sacavém – Igreja de Aveleda, Processo 2515 cx.42/8. Data de 22 novembro de 2004. 
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Pintura na nave da igreja  

 

A opção de critério na atuação da intervenção Conservação do Tardoz dos Tetos da 

Capela-mor, Nave e Sacristia foi de conservação. No relatório, há na descrição das 

obras a indicação de que os tetos da capela-mor e da nave datam do século XVIII, em 

estilo rococó, e o da sacristia do século XX, e citamos sobre este último, “sem qualquer 

pintura ou interesse histórico-artístico”. A intervenção foi metodologicamente correta 

nos procedimentos, e de forma sucinta, podemos afirmar as etapas principais: análises, 

remoção de sujidades, tratamentos inseticida/fungicida e aplicações de 

consolidantes. Há o aconselhamento de uma conservação preventiva com 

aplicação de produtos com uma periocidade de  dez anos. 

No relatório do diagnóstico da instalação elétrica e sonora do elemento 

afirma ser necessário fazer um levantamento de dados do 

edificado, por o plano cedido pela Câmara apresentar algumas incorreções
1125

.  

Dando continuidade ao ponto anterior, sobre os cuidados do padre com a envolvente da 

igreja e as ameaças implícitas de informar a quem de direito, devemos mencionar que o 

primeiro relatório de 2005 indica que já foi demolido o muro do terreno agrícola do lado 

norte da igreja. Tratava-se da empreitada Obras de Conservação e Salvaguarda 1.ª fase: 

a execução de aterros e demolições relativos a obras rodoviárias
1126

. Sobre este assunto 

é inquirido por Augusto Costa, Diretor Regional da D.G.E.M. N. se houve um parecer 

favorável da parte do I.P.P.A.R a este projeto
1127

. A Rota do Românico informou o 

arquiteto Augusto Costa que a responsabilidade do projeto cabe à junta de freguesia, e 

que desconhece se foi dado conhecimento ao I.P.P.A.R, assim como desconhecem a 

existência de qualquer projeto
1128

. De facto as obras já vão adiantadas e o muro está 

demolido, mas ainda assim o arquiteto Augusto Costa pede esclarecimentos ao 

presidente da Junta de Freguesia de Aveleda, relembrando que a obra é classificada 

como Imóvel de Interesse Público, e que está abrangida por uma zona de proteção, e 

todos os projetos incluídos neste âmbito devem ser expostos primeiramente ao 

I.P.P.A.R. e solicitar o seu parecer sobre estes
1129

.  Em maio de 2005 é feito o Auto de 

                                                           
1125

Forte de Sacavém – Igreja de Aveleda, Processo 2515 cx.42/8. Data de 21 de outubro de 2004. 

Sabemos que o trabalho foi adjudicado a Filipe Freitas, conservador e restaurador. O relatório 

intitulado, Relatório da Intervenção de Conservação do Tardoz dos Tetos da Capela-mor, Nave e 

Sacristia apresenta a data de janeiro de 2005, constando um plano de atuação que compreende datas 

de novembro de 2004 a janeiro de 2005. Cf. pp5-6. 
1126

Forte de Sacavém – Igreja de Aveleda, Processo 2515 cx.42/8. Data de 11 de fevereiro de 2005. 
1127

Forte de Sacavém – Igreja de Aveleda, Processo 2515 cx.42/8. Data de 22 de fevereiro de 2005. 
1128

 Forte de Sacavém – Igreja de Aveleda, Processo 2515 cx.42/8. Data de 27 de março de 2005. 
1129

 Forte de Sacavém – Igreja de Aveleda, Processo 2515 cx.42/8. Data de 6 de abril de 2005. 
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Consignação de trabalhos -Igreja de Aveleda Obras de Conservação e Salvaguarda, 2.ª 

fase, propondo a Remodelação do espaço anexo à capela-mor e da instalação 

elétrica
1130

.  

Em julho é efetuada a aquisição de serviços de Igreja de Aveleda, para a conservação e 

restauro dos tetos da nave e capela-mor, pintura do arco triunfal e púlpito
1131

.  

Ainda em julho regista-se um episódio de erro nas obras, porque foram feitas as 

escavações para a passagem dos tubos sem ter sido informada a equipa técnica. Embora 

não tenha havido gravidade na situação, por já terem sido efetuadas obras anteriores 

nesse espaço, este facto é assinalado manuscritamente após a entrega do relatório, para 

ser dado conhecimento aos técnicos que “estas situações como não podem suceder e 

que as reuniões de obras devem servir para programar os seguintes”
1132

. Sabemos que 

em agosto de 2005 os trabalhos decorriam conforme previsto e que no exterior os 

paramentos estavam quase terminados
1133

. Em outubro de 2005, as obras de 

conservação e salvaguarda, 2.ª fase, são acompanhadas, desenrolando-se o processo
1134

.  

Em 2006, nos trabalhos designados por conservação e restauro dos tetos da nave e 

capela-mor, arco triunfal e capela-mor, sabemos que decorrem as limpezas da 

policromia e estava concluída a da pintura do arco cruzeiro
1135

. Nestes, descobriram-se 

fragmentos de pintura mural, que foram registados fotograficamente sendo 

posteriormente enviados à equipa de restauro.  

Elaboramos um esquema baseado nas informações do relatório, que demonstra o motivo 

pelo qual o estado geral de conservação é considerado com a designação de “mal” 

Teto da Capela-

mor 

Séc. XVIII rococó 

Teto da nave da 

igreja 

Séc. XVIII rococó 

Pintura do arco 

triunfal  

Séc. XVIII rococó 

Púlpito  

2.ª Metade  

Séc. XVIII rococó 

Tardoz do retábulo 

 Séc. XIX 

neoclássico 

Razoável Mal Mal Razoável Mal 

As patologias encontradas obrigaram a trabalhos de reintegração volumétrica e 

cromática, pontuais, em alguns elementos. Consideramos os procedimentos minuciosos, 

tendo sido realizada de forma coerente a intervenção. Na parte final do relatório, além 

da habitual recomendação de conservação preventiva, ainda há o aconselhamento de 

                                                           
1130

 Apêndice – Igreja de Aveleda – Fontes inéditas.  
1131

 Forte de Sacavém – Igreja de Aveleda, Processo 2515 cx.42/8. Data de 7 de julho de 2005. Cf. 

Apêndice – Igreja de Aveleda – Fontes inéditas.  
1132

  Forte de Sacavém – Igreja de Aveleda, Processo 2515 cx.42/8. Data de 20 de julho de 2005. 
1133

  Forte de Sacavém – Igreja de Aveleda, Processo 2515 cx.42/8. Data de 3 de agosto de 2005. 
1134

  Forte de Sacavém – Igreja de Aveleda, Processo 2515 cx.42/8. Data de 28 de outubro de 2005. 
1135

 Forte de Sacavém – Igreja de Aveleda, Processo 2515 cx.42/8. Data de 4 de janeiro de 2006. O 

relatório final data de 8 de junho de 2006. Novamente a empreitada adjudicada a Filipe Freitas, 

elemento constante nos restauros das intervenções em análise. 

Púlpito - após 
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Muro: elementos dissonantes 

 

controlo de quatro pontos: humidade, iluminação, limpeza, roubos e segurança por se 

tratar de bens artísticos de valor. 

Esta intervenção assume-se nitidamente com contornos de multidisciplinaridade
1136

, 

seguindo os preceitos definidos pelas Cartas. Acompanhando a obra, constata-se que os 

trabalhos de reintegração pictórica estavam a decorrer conforme previsto
1137

.  

A Igreja de São Gens de Boelhe 

Em 2004 tem início na igreja de Boelhe empreitada de Conservação e valorização do 

imóvel, pela D.G.E.M.N./ D.R.E.M.N. Começa em janeiro, com análise trabalhos da 

situação atual, dos locais onde se registaram escavações e da entrada lateral do adro, 

incluindo registos fotográficos
1138

. Foram vários os locais sujeitos a escavações, 

executadas pela equipa técnica no âmbito das drenagens na envolvente, e devemos 

salientar que na análise arqueológica, houve o acompanhamento da Unidade de 

Arqueologia da Unidade do Minho.  

Registaram-se vários factos na análise, constando no relatório de visitas
1139

, como o 

retirar do terreno de uma raiz sem o devido acompanhamento técnico, escavações 

realizados pelo empreiteiro sem autorização (um buraco junto ao 

muro do adro) e os elementos formais considerados dissonantes na 

entrada do adro, tendo-se optado pela remoção. Das 

escavações, resultou ter-se encontrado nos locais ossos e vestígios de madeira, causando 

estes achados um período de interrupção nos trabalhos, para posteriores decisões. O 

relatório demonstra ter sido executada a conservação das coberturas, bem como limpeza 

e tratamento dos paramentos. Encontra-se referido o facto das pedras esculpidas ainda 

não terem sido sujeitas a conservação. A instalação elétrica encontrava-se em curso, 

assim como a conservação do muro existente circundante ao adro. Apuramos também 

os caixilhos aparentarem sinais de fragilidade, motivo pelo qual não foram removidos 

do local. Houve incorreções a apontar nos trabalhos de cobertura corrigidas 

posteriormente, de acordo com o novo relatório. A assinalar o facto de se ter decidido 

refazer a escada de acesso no adro, tendo em conta os achados, elementos de granito 

provenientes de um anterior pavimento
1140

. Nesta aplicação, encontramos referida a 

                                                           
1136

  Forte de Sacavém – Igreja de Aveleda, Processo 2515 cx.42/8. Data de 23 de março de 2006. 
1137

  Idem. 
1138

  Forte de Sacavém – Igreja de Boelhe, Processo 2532 cx. 0003. 
1139

 Idem. Cf. Apêndice - Igreja de Boelhe – Fontes inéditas. 
1140

   Forte de Sacavém – Igreja de Boelhe, Processo 2532 cx. 0003. Data de 10 de fevereiro de 2004.  
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Reformulação da área 

de celebração e 

organização do 

espaço da igreja 

 

distinção entre os elementos entregues a cumprir e o efetivamente realizado, pois 

tinham sido dadas indicações para os elementos achados do antigo pavimento se 

enquadrarem num retângulo, facto não aplicado na pavimentação, pois misturaram-se 

com outras pedras antigas, sendo de todo difícil efetuar a leitura. Também se pode 

acrescentar, neste ponto de indicações não cumpridas, a ligação do patamar da escada 

ao caminho público não estar conforme solicitado, razão pela qual foi substituída
1141

. 

Em abril, a visita às obras teve como objetivo a verificação dos trabalhos e encontramos 

a conclusão de terem sido executados segundo o projeto e caderno de encargos. Iniciou-

se o estudo para a colocação de elementos a enquadrarem-se na igreja, pois o padre 

enunciou as funções a desempenhar na mesma, celebração de cerimónias, como 

casamentos, batizados, capela mortuária
1142

.  

A casa paroquial, alvo de intervenção posterior, comprometeu alguns dos trabalhos 

realizados anteriormente, existindo duas opções a explicar tal situação, ou incúria do 

empreiteiro, ou erro de execução. Especificamente é anotada a colocação de um tubo de 

queda de águas pluviais sobre o patamar recentemente construído, influenciando o 

aspeto visual das escadas. Os muros encontram-se, passados alguns meses, em estado de 

desagregação em vários locais, quer pela passagem de máquinas pesadas na via, como 

tratores, quer pelo rebaixamento da cota do terreno adjacente
1143

. Parece-nos que o 

motivo da passagem das máquinas deveria ter sido previsto no projeto, pois a ser 

elaborado um estudo, a caraterização da envolvente certamente referiria o cariz rural no 

enquadramento. No segundo, cremos que o acompanhamento efetivo, traduzido pela 

qualidade dos relatórios, seguramente deveria ser traduzido numa informação atenta, de 

executar-se um desnível no terreno contíguo.  

Para efeitos de requalificação da função cultual, em maio de 

2004 é apresentada a memória descritiva
1144

 de um projeto de 

reformulação de área de celebração
1145

 e 

organização do espaço da igreja. Esta abrange 

vários aspetos que enunciamos: o 

enquadramento no espaço do adro e a 

                                                           
1141

   Idem. Data de 19 de fevereiro de 2004. 
1142

   Idem. Data de 26 de abril de 2004. 
1143

   Idem. Data de 21 de outubro de 2004. 
1144

  Forte de Sacavém – Igreja de Boelhe, Processo 2531 cx2/10. Data de maio de 2004. 
1145

  Cf. Apêndice - Igreja de Boelhe – Fontes Iconográficas, pp. 176-177. 
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Levantamento topográfico 

 
Limite da zona de proteção 

Área vedada a construção 

Foto 8 – Quadrícula J51, plano 2 

localização do ponto de luz exterior; a reformulação e organização do espaço da igreja, 

com a localização das peças de mobiliário (estrado, mesa, um ambão, dois plintos, seis 

bancos corridos e dois de apoio à celebração) e iluminação
1146

. A iluminação tem 

registado ser reforçada no interior e exterior, de acordo com as cerimónias a terem lugar 

na igreja. Os materiais a aplicar na envolvente foram indicados pela resistência à 

humidade por a igreja não ter uma utilização diária, permitindo uma análise mais atenta 

e possível manutenção. No exterior, optou-se por colocar de forma discreta sob a árvore 

existente nas traseiras a sul da igreja, e no adro, um conjunto de iluminação homogéneo.  

A Igreja de São Salvador de Cabeça Santa 

A Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial da freguesia de Cabeça Santa apresentou em 

2000 uma proposta à D.G.E.M. N. de obras de melhoramento 

na envolvente, mais especificamente no adro e na 

pavimentação
1147

. Para esta 

proposta de apoio técnico foi 

realizado um levantamento 

topográfico, assim como um 

levantamento da Z.P.E.  

Encontramos a indicação em 2000 do Projeto do adro da 

Igreja Paroquial de S. Salvador de Cabeça Santa
1148

.  

Há um hiato no tempo porque temos uma pausa de quatro anos na documentação, a 

próxima é em sequência do pedido exposto de 2000 e denomina-se 

Obras de Conservação e valorização geral do Imóvel 1.º Fase – 

Adro, coberturas, paramentos e vãos exteriores
1149

. Foi 

estabelecido um protocolo entre a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho 

(UAUM) e a Direção Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais (D.G.E.M.N.) para a 

realização dos trabalhos de drenagem do adro. Estes trabalhos decorreram durante o 

mês de fevereiro de 2004, sob a supervisão científica do arqueólogo Luís Fernando de 

                                                           
1146

 Forte de Sacavém – Igreja de Boelhe, Processo 2531 cx. 2/11. Cf. Apêndice - Igreja de Boelhe – 

Fontes Iconográficas, pp. 176-177. 
1147

  Forte de Sacavém – Cabeça Santa, Processo 2533, cx.0004. 21 de junho de2000. 
1148

  Apêndice, Cabeça Santa – Fontes inéditas. 
1149

  Forte de Sacavém – Cabeça Santa, Processo 2533, cx.0004. 9 de fevereiro de 2004. Apêndice Cabeça 

Santa – Fontes Impressas. 



Arquitetura religiosa medieval no Vale do Sousa: intervenções. Do século XIX ao século XXI 
                                                                                                                                              Capitulo VI 

287 

 

Planta Geral com zonas intervencionadas  

Oliveira Fontes, da U.A.U.M
1150

.A intervenção seguiu a metodologia habitual de 

divisão do terreno em quadrículas
1151

 para analisar atentamente a remoção do atual 

piso, anteriormente colocado na intervenção da década de 40. Estes 

trabalhos acautelam a possível destruição de vestígios arqueológicos, 

como o exemplo de sepulturas. Com a sondagem do terreno poder-se-ia 

analisar a hipótese de instalação de rede de drenagem, assim como de 

cablagens para iluminação.    

A conclusão do relatório
1152

 foi assertiva em relação 

à metodologia adotada. Foi comprovada “a existência de vestígios com interesse 

arqueológico, foi aceite a recomendação de não se instalar qualquer sistema de 

drenagem enterrado, evitando-se a realização de escavações arqueológicas”. As 

descobertas arqueológicas compõem-se de sarcófagos, caixas pétreas com tampa 

monolítica e/ou tampa composta, uma epigrafia, restos do muro, entre outros elementos 

de interesse. Foi decidido limitar a intervenção com a substituição do piso do adro por 

outro análogo, sem alterar a cota do terreno para conservação na íntegra dos vestígios 

descobertos, possibilitando a preservação destes e a constituição de uma reserva 

arqueológica para estudo de práticas funerárias medievais
1153

.  

O aconselhamento sobre a questão da iluminação foi a implantação deste na área mais 

perimetral do adro, podendo ser localizada na vala de fundação do muro circundante. Os 

arqueólogos demonstraram satisfação no acompanhamento do projeto e citamos, “Pode 

concluir-se, assim, que este acompanhamento constitui um bom exemplo de otimização 

de um projeto, proporcionando, simultaneamente, a avaliação do potencial 

arqueológico e o desenvolvimento do projeto de obra com a informação necessária à 

sua completa execução”. 

As Obras de Conservação e valorização geral do Imóvel 2.º Fase – Beneficiação Geral 

do interior, demonstram, em agosto de 2004, estar a executar-se a limpeza e 

                                                           
1150

 Também houve a orientação técnica permanente do arqueólogo Miguel Carneiro. Os operários eram 

da empresa Alfredo & Carvalhido, Lda.  
1151

Imagens extraídas do Relatório de TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS DA U.A.U.M. / MEMÓRIAS. 

A imagem é a Fotografia 8 – Quadrícula J51, plano 2 e o desenho é a Planta Geral com zonas 

intervencionadas Figura 2. 
1152

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS DA U.A.U.M. / MEMÓRIAS, N.º 11, 2011, autoria Luís Fontes 

e Miguel Carneiro, aprovado pelo IGESPAR, I.P. - ofício n.º 188/2004, de 30-06-04, Ref. 2004/1 

(109). 
1153

 MALHEIRO, Miguel, in a Igreja de Cabeça Santa – Obras de conservação e valorização do imóvel. 

Revista Semestral de Edifícios e Monumentos, n.º 24, março 2006. 
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enceramento do teto da nave, indicando proceder-se de igual modo no espaço da capela-

mor e sacristia
1154

. Estes trabalhos, em agosto, incluíram a execução de juntas nos 

paramentos interiores em granito e o enceramento dos bancos da igreja. Em setembro, 

com a conclusão do enceramento dos tetos na nave e sacristia, colocou-se o pavimento a 

descoberto para substituição dos vigamentos de suporte. Rebocou-se os paramentos 

verticais da sacristia. Recolocou-se a mesa do altar no local, após o projeto da 

mesma
1155

. No mesmo mês é autorizada a verba e efetuada a proposta para a obra 

Conservação do retábulo, teto e arco em talha dourada e grade da capela lateral e 

Conservação do Património Azulejar
1156

. A intervenção tornava-se urgente pelo 

possibilidade de alguns azulejos separarem-se do suporte arquitetónico, sendo relatadas 

situações como a aplicação de cimentos nas juntas em anteriores intervenções, falhas 

nos vidrados, sujidade, falta de peças ou repintes, entre outras. A intervenção é relatada 

em todas as fases, havendo sempre a indicação da técnica utilizada para cada fase ou 

elemento e a anexação do registo fotográfico. Nas recomendações finais do relatório, 

apesar de considerarem que nem sempre é possível reunir as condições propícias a uma 

intervenção no revestimento azulejar, encontramos a afirmação de esta não ter sido 

realizada no tempo e época ideal
1157

. As recomendações consistem em estratégias de 

manutenção, o evitar a utilização da água em exagero para evitar infiltrações, limpeza 

cuidada e vigilância. 

O relatório de outubro indica a conclusão das obras de: enceramento quer dos bancos, 

quer nos tetos, faltando apenas o teto da sacristia; pavimentação, e colocação do quadro 

elétrico aguardar apenas a porta de proteção, a ser posteriormente entregue pelo 

arquiteto Miguel Malheiro ao adjudicatário, Alfredo Carvalhido.  

                                                           
1154

 Forte de Sacavém – Cabeça Santa, Processo 2533, cx.0004. 31 de agosto de 2004. 
1155

 Forte de Sacavém – Cabeça Santa, Processo 2533, cx.0004. 21 de setembro de 2004. Cf. Apêndice, 

Cabeça Santa- Fontes Impressas.  
1156 Forte de Sacavém – Cabeça Santa, Processo 2533, cx.0004. 24 de setembro de 2004. O relatório é 

extenso com 73 páginas e tem a data de agosto de 2005. Foi adjudicada a obra a Henrique A. A. de 

Menezes Augusto, de Paços de Arcos. 
1157

 Cf. p. 72. 
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Trabalhos em curso 

A conservação do retábulo, teto e arco em talha dourada e balaustrada da capela lateral 

tem o primeiro auto em novembro, com a descrição precisa e minuciosa do estado de 

cada elemento, assim como dos trabalhos a realizar. Sabemos que a equipa técnica 

acompanha estes trabalhos fazendo os relatórios habituais da visita a 

obras. Deste modo assistimos, em janeiro de 2005, ao facto dos 

trabalhos na área de conservação e restauro estarem em curso
1158

. 

Esta situação decorre durante o mês de janeiro, dando garantias do 

termo da empreitada no espaço de uma semana. A prontidão das 

operações no entanto não foi garantia da boa qualidade dos 

trabalhos da mesma, pois em fevereiro encontramos um relatório 

de visitas descrevendo que estes “deverão ser retificados de acordo com o projeto e 

com as recomendações técnicas da D.R.E.M.N”. Especificamente e pela ordem do 

relatório, na parte técnica os materiais utilizados não eram os indicados e as massas 

foram mal aplicadas. Esta intervenção atesta o não compromisso com alguns dos 

conceitos atuais de intervenção, e é citado no relatório as lacunas não terem sido 

respeitadas, encontrando-se policromadas, assim como as reintegrações não respeitarem 

as lacunas
1159

.  

Sobre a conclusão da intervenção, podemos mencionar os objetivos descritos, e citamos, 

“conservar o imóvel com a remoção de elementos descaraterizadores, a manutenção de 

elementos fragilizados pela ação do tempo e a introdução de novos elementos 

contextualizados com uma linguagem contemporânea”, aplicando materiais que 

permitam a reversibilidade
1160

. Acrescente-se ainda a menção ao caráter interdisciplinar 

das várias áreas que atuaram na conservação e restauro do edificado. 

A Igreja e o Mosteiro de São Pedro de Cete 

Na última década do século XX, este elemento passou a estar afetado ao I.P.P.C. passando 

posteriormente ao I.P.P.A.R, situação que persistiu no século XXI. Este facto determina a 

                                                           
1158

 Forte de Sacavém – Cabeça Santa, Processo 2533, cx.0004. 10 de janeiro de 2005. 
1159

 Idem. 15 de fevereiro de 2005. O relatório final de Intervenção em Cabeça Santa – Penafiel, foi 

adjudicado a uma empresa intitulada Estilo Nacional, Lisboa, datando de abril de 2005. O relatório 

contém 64 páginas e indica uma metodologia cuidadosamente anotada. Efetuaram levantamento de 

patologias para cada uma das peças e indicam os procedimentos a tomar para cada uma delas, 

descrevendo em esquemas as várias fases da intervenção. Anexaram ainda os registos fotográficos. 

Observa-se nos materiais indicados para reintegrações cromáticas a utilização de guache e têmpera. 

Cf.p.23 e 43. A imagem anexa ao texto foi extraída do relatório, cedido pela equipa da Rota do 

Românico do Vale de Sousa. 
1160

 MALHEIRO, Miguel, in a Igreja de Cabeça Santa – Obras de conservação e valorização do imóvel. 

Revista Semestral de Edifícios e Monumentos, n.º 24, março 2006. Cf. 185. 
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integração deste elemento e de outros três, que se encontram apartados dos restantes, 

com análises posteriores, no denominado Estudo de Valorização e Salvaguarda das 

Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico - 2.ª Fase diagnóstico
1161

.  

As conclusões encontradas neste documento apontam para a necessidade de manutenção 

da envolvente próxima, demonstrando no entanto que, primeiramente o conjunto da 

igreja, claustro e restantes elementos devem ser reintegrados em instituições públicas, 

similares aos outros elementos. Seguidamente considera-se dever-se atuar sobre a 

envolvente do conjunto, assim como sobre uma reintegração paisagística. Estes pontos 

são descritos e explicados de forma particularizada: a recuperação dos edifícios 

privados que formam o conjunto monástico é vital para inverter a situação de ruína e 

poder-se intervir na salvaguarda do conjunto e possibilitar a fruição do público em 

visitas; a unificação do espaço de chegada à Igreja de São Pedro de Cête e a 

beneficiação geral da envolvente à capela mortuária, constituem pontos comuns a uma 

envolvente que se pretenda digna e compatível com o conjunto, dissimulando recetores 

de lixo, dotando de melhor iluminação e permitindo uma maior acessibilidade a um 

conjunto que se pretende unificador; a beneficiação geral das ruínas da capela de Santa 

Luzia e não a sua reconstrução, por carecer de informações sobre a mesma, é no sentido 

de dotar este elemento da preservação da ruína, limpando apenas a vegetação e 

possibilitando a leitura deste elemento do século XVI próximo ao conjunto monástico, 

como o era anteriormente, numa aplicação de critérios de intervenção de restauro 

moderno e segundo princípios de Boito; beneficiação geral da casa, eira, palheiro e 

espigueiros, junto ao largo de chegada, por constituírem valores arquitetónicos 

vernáculos e terem aproximação ao conjunto monástico
1162

; o reposicionamento dos 

sanitários e limpeza de vegetação envolvente, dignificando a envolvência e dotando-a 

de infraestruturas básicas de apoio; a amenização do impacto causado pela ampliação do 

cemitério, assim como a amenização do impacto negativo causado pelo casario de 

Figueira, é no sentido de se integrar na paisagem, sendo o aconselhamento no sentido de 

integração paisagística e no segundo caso agrícola, com a colocação de massa arbórea; 

                                                           
1161

Não tivemos acesso a outra fonte de informação relativa a atuações no século XXI dos quatro 

elementos afetos ao I.P.P.A.R. senão através da consulta do Estudo de Valorização e Salvaguarda das 

Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico - 2.ª Fase diagnóstico e Estudo de Valorização e 

Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico - 2.ª Fase conclusão. Ambos 

foram cedidos pela equipa da R.R.V.S.  
1162

Imagem e legenda extraída do Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos 

Monumentos da Rota do Românico - 2.ª Fase diagnóstico p.88. 
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Situações de intervenção 

os “Covões de Cête” revelam uma paisagem a preservar, apontando apenas para a 

limpeza e conservação do local sem criar qualquer tipo de infraestruturas de apoio que 

perverteriam a qualidade visual da paisagem e dos elementos; no cruzamento viário da 

EN 106-3 com o CM 1327, é indicada a remoção de construções e a consequente 

integração na paisagem. No Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos 

Monumentos da Rota do Românico - 2.ª Fase conclusão
1163

, sabemos que estes foram os 

pontos a intervir, demonstrando graficamente a situação
1164

: no ponto um, temos o 

conjunto monástico, a vermelho; no ponto dois, a verde, a valorização do espaço que 

envolve o mosteiro; ponto três, a amarelo, consiste na intervenção nos “Covões de 

Cête” já descrita anteriormente; ponto quatro que circunda a área do mosteiro a amarelo 

é a proposta de aquisição da cerca monástica de forma a possibilitar a leitura de um 

conjunto como o era originalmente; o ponto cinco aparece a cinzento e são os espaços 

envolventes, florestal, urbano e agrícolas. Não 

descreveremos a intervenção na conclusão por os 

objetivos serem similares aos de disgnóstico, 

mencionados anteriormente. 

Esta intervenção contou com uma equipa multidisciplinar, 

sendo o coordenador arquiteto e existindo obviamente o projeto de arquitetura, o projeto 

de engenharias, de arquitetura paisagística e de arqueologia e história. Constitui uma 

intervenção criteriosa e ponderada, atentando em valores de integração paisagística e 

vernacular, pautando-se pelos princípios de atuação clássicos, análise, diagnóstico, 

sondagens arqueológicas e intervenção.  

A Ermida da Nossa Senhora do Vale 

Em 2005, podemos analisar a intervenção através dos relatórios apresentados, 

especificamente, o relatório sobre “Obras de Conservação Geral dos tetos, Pavimentos 

Interiores e Instalação Elétrica”
1165

. Como elementos mais relevantes podemos referir 

a remoção do teto da sacristia e dos armários que se encontravam nesse local, e a 

ligação do esgoto da sacristia ao coletor público. As outras obras são de limpeza e 

                                                           
1163

 Custo total apresentado pela obra é de 4.075.000.00€. Os custos do projeto e execução são igualmente 

discriminados e indicamos a relação: arquitetura 154.176.00€; especialidades 85.720.00€; arquitetura 

paisagística 56.371.00€ e arqueologia e história 11.592.00€. Estes valores não constam de fontes 

impressas por terem sido elementos cedidos pela equipa da R.R.V.S. e não obtidos em arquivos. 
1164

Imagem e legenda extraída do Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos 

Monumentos da Rota do Românico - 2.ª Fase conclusão, p. 39. 
1165

Forte de Sacavém – Ermida da Nossa Senhora do Vale, Processo 2531. 13 de abril de2005. 
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Vestígios de uma 

antiga parede fundeira 

conservação e cuidados com o pavimento que já tinham sido planificados anteriormente, 

o lajeado de granito no alpendre, e em betonilha na capela-mor e sacristia.  

No mesmo ano, sabemos que houve uma intervenção a nível pictórico na ermida. A 

empresa intitulada O mural da história executou a conservação e restauro das pinturas 

murais
1166

. Na parede do altar-mor encontra-se um nicho que alberga a imagem da 

padroeira. As paredes laterais e fundeira apresentam vestígios de 

pintura mural, com seis anjos músicos, colocados simetricamente, 

três de cada lado
1167

. Posteriormente houve a colocação de um 

retábulo-mor em madeira e a parede foi picada, danificando o 

aparelho granítico na parte superior do espaço central. Foram 

removidos os rebocos a cimento existentes na superfície e efetuada a limpeza, cobrindo 

as lacunas com uma mistura de argamassa e areia. Nem todas foram preenchidas por se 

ter descoberto do lado direito, superiormente, vestígios de uma anterior pintura a fresco, 

que leva a supor a existência de uma anterior parede fundeira
1168

. A metodologia 

adotada na conservação da pintura teve reintegrações cromáticas a aguarela e na 

aplicação de reboco houve a preocupação de fazer a distinção materialmente do 

original. Todas as operações descritas demonstram o cuidado na preservação e 

dissemelhança nos novos materiais aplicados, embora próximos em material, em textura 

e cor dos anteriores. Devemos salientar uma nota discordante registada pela equipa de 

apoio em relação à intervenção, que demonstra o quanto por vezes numa empreitada é 

necessário executar o que é pedido, mesmo discordando em termos de critérios. Tinha 

sido pedido, em reunião de trabalho, que no espaço superior onde se encontrava o 

retábulo e que apresentava uma fratura, que este fosse caiado, o que foi executado, 

embora tenham discordado deste critério, por considerarem ter-se criado uma zona 

uniforme e uníssona com a parede fundeira do nicho
1169

. 

 

 

 

 

                                                           
1166

 Relatório do Mural da História, datado de 16 de dezembro. Autores foram Maria Alice Cotovio, Luís 

Caixado e José Artur Pestana.  
1167

 Citando o relatório, “A pintura representaria seis anjos músicos, três de cada lado do nicho central, 

com os superiores tocando instrumentos de sopro e os dois inferiores a tocar harpa”. Cf. p.3. 
1168

 Idem, cf. p.4. 
1169

 Idem, cf. p. 5. 
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A Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios 

Encontramos referência a um estudo para execução de obras de conservação geral das 

coberturas, paramentos e vãos exteriores, num relatório de 2004
1170

. O edificado teve 

uma visita de trabalho da equipa técnica, para obtenção de uma análise de patologias 

existentes, assim como da métrica dos trabalhos a realizar. Em agosto do mesmo ano 

existe outra designação para os trabalhos, intitulando-se a empreitada Obras de 

Conservação de Pavimentos Interiores, Conservação de Paramentos Interiores e 

Conservação de Tetos
1171

. Sabemos deste facto por outro relatório de visita a obras, 

onde consta a informação dos trabalhos estarem a decorrer normalmente. Existe o 

registo das obras e procede-se à reparação do teto do subcoro, do teto da nave, ao 

levantamento do soalho e rebocos nas paredes da capela-mor, tardoz do altar-mor e 

nave
1172

. No final de agosto, os paramentos verticais interiores encontravam-se 

estucados e prontos a receber pintura e os tetos da nave e do subcoro estavam reparados 

em condições de receber emassamentos
1173

. Em setembro há a registar a ida de um 

arqueológo, José Manuel, da U.A.U.M. que analisou o pavimento, não tendo encontrado 

vestígios de enterramentos, podendo os trabalhos prosseguir normalmente. Deve-se 

referir a aplicação de produtos xilófagos no suporte de soalho. O teto e o púlpito 

encontravam-se nas últimas pinturas
1174

. Conclui-se igualmente a instalação elétrica
1175

.  

 
Antes

1176
  

Durante 
 

Após a intervenção 

Sabemos, em 2005, terem decorrido outros trabalhos, encontrando-se os projetos em 

processos consultados
1177

. Integra o processo, em planta, alçado e corte; o altar e a 

                                                           
1170

 Forte de Sacavém – Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios, D.R.E.M.N. Processo 2534, cx.0005. 18 

de março de 2004. 
1171

 Idem. 18 de março de 2004 
1172

 Idem, 17 de agosto de 2004. 
1173

 Idem, 31 de agosto de 2004. 
1174

 Nos elementos cedidos pela equipa da R.R.V.S. encontram-se os registos fotográficos relativos a 1-

janelas em pedra da capela-mor; 2- porta de acesso à sacristia; 3- retábulo-mor e 4- teto da capela-

mor. Estes registos documentam a intervenção, em antes, durante e após. 
1175

 Forte de Sacavém – Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios, D.R.E.M.N. Processo 2534, cx.0005, 21 

de setembro de 2004. 
1176

 Imagens cedidas pela equipa da R.R.V.S. referentes á porta de acesso à sacristia. 
1177

 Forte de Sacavém – Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios, D.R.E.M.N. Processo 2531, cx.2/22.  
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Igreja de S. Miguel de Entre-os-Rios  

Levantamento Topográfico -2005 

 

cadeira, o ambão, o arcaz, o armário de apoio ao altar, um esquema de análise e 

colocação destes.  

Em 2006, houve a reformulação e organização do mobiliário na igreja, compreendendo 

vários elementos, e enunciamos no espaço do altar-mor, bancos 

individuais para acólitos e bancos corridos sem costas; na nave e 

coro alto, bancos corridos com costas e genufletório e bancos 

corridos sem costas. A Memória Descritiva descreve 

estes elementos em pormenor quanto aos materiais
1178

.  

A Igreja e o Mosteiro de São Pedro de Ferreira 

Encontramos, em 2004, vários relatórios de visitas de trabalho da D.R.E.M.N. que 

atestam a necessidade de proceder a algumas intervenções, embora considerem e 

classifiquem o estado de conservação do edificado como razoável. Sugerem apenas que 

seja efetuada uma revisão geral na cobertura, limpeza das patologias orgânicas nos 

paramentos, consolidação dos cabeçotes do sino e a reformulação da instalação 

elétrica
1179

. As obras foram adjudicadas à empresa Lusocol
1180

, havendo no último 

relatório a indicação do dono da obra, a Associação de Municípios do Vale de Sousa.   

Estes relatórios são completos e nas fichas de visita à obra figuram sempre no cabeçalho 

os elementos que compõem a equipa técnica, assim como o registo das presenças
1181

. 

Consta também das fichas um espaço lateral esquerdo para inclusão dos registos 

fotográficos alusivos aos assuntos tratados, como testemunho documental.  

A memória descritiva é pormenorizada quanto aos procedimentos técnicos e não 

especificaremos por tratar-se de atuações habituais sem que exista algum elemento a 

destacar em critérios de intervenção.  

Aborda igualmente as intervenções efetuadas no século XX, descrevendo-as 

cronologicamente
1182

.  

 

                                                           
1178

 Forte de Sacavém – Igreja de São Miguel de Entre-os-Rios, D.R.E.M.N. Processo 2534, cx.0005. 

junho de 2006.  
1179

 Forte de Sacavém – Paço de Sousa, Processo 2538 cx.9/6. Relatório de 13 de abril de 2004. Relatório 

de 22 de março indica ser necessário proceder e citamos “revisão geral das coberturas da nave, 

capela-mor e sacristia; conservação geral dos paramentos exteriores do imóvel; conservação geral 

de vãos exteriores; conservação dos cabeçotes dos sinos; reformulação da instalação elétrica do 

interior da igreja e do campanário; 
1180

  Forte de Sacavém – Paço de Sousa, Processo 2538 cx.9/6. Relatório de 13 de agosto de 2004. 
1181

  Apêndice – Igreja de Paço de Ferreira – Fontes inéditas. 
1182

 Este documento está assinado pela arquiteta Sandra Quaresma e pela chefe da divisão de monumentos 

Paula Silva, datando de 4 de maio de 2004. 
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Intervenções gerais 

Proposta de delimitação da ZEP 

A Igreja de Santa Maria de Meinedo 

A igreja encontra-se inscrita num conjunto constituído por casa paroquial, casa 

mortuária e um adro que ainda contém uma área de atendimento e sanitários. O seu 

estado é considerado como em “bom estado de conservação”, apontando haver apenas 

necessidade de melhorar alguns aspetos técnicos como a iluminação, drenagem, etc
1183

. 

A igreja conta com uma longa presença temporal em vestígios de edificado
1184

,  

constituindo um espaço sensível do ponto de vista arqueológico, afetando a atuação,  

condicionando-a na intervenção, com recomendação de trabalhos preliminares
1185

. 

O edificado fica a uma cota elevada, cujo acesso ao adro é feito por uma escadaria 

granítica, elevado em relação a uma envolvente com 

contornos urbanos e semirrural, com proximidade de 

acessos, como é o caso da construção viária e em que 

se destaca a férrea. Segundo a opinião mencionada no 

relatório, a igreja perde a sua evidência face ao contexto 

urbano que a envolve
1186

. Foram definidas duas atuações relativas à intervenção deste 

elemento, embora nenhuma tenha impacto sobre o edificado a nível arquitetónico
1187

. A 

primeira consolidando o espaço central da igreja e amenizando o impacto da linha férrea 

com aplicação de abrigos para a estação com transparência e com um projeto de 

arborização situado ao longo do trajeto; a segunda, atuando no planeamento urbanístico, 

redefinindo uma amplitude da zona de proteção para acautelar futuras intervenções
1188

. 

A Igreja e o Mosteiro do Salvador de Paço de Sousa  

A igreja e mosteiro localizam-se num espaço amplamente arborizado, onde passa uma 

linha de água, conferindo uma agradável sensação de acolhimento, 

no que se pode classificar de “adequado enquadramento 

paisagístico”
1189

. É mencionado no estudo a importancia da equipa 

                                                           
1183 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Vale do Sousa - 2.ª Fase diagnóstico. 
1184

  Este facto é também referido no capítulo 3. 
1185

 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Vale do Sousa - 2.ª Fase diagnóstico, p.65. 
1186

 Idem, cf. p. 57. 
1187

 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Vale do Sousa - 2.ª Fase conclusão, p. 30 
1188

 Idem ibidem. 
1189

Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Vale do Sousa - 2.ª Fase diagnóstico, cf. p.103. 
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a intervir ter um técnico na área da paisagem para manter a envolvente com os 

elementos arbóreos
1190

. Recomendaram igualmente uma Z.E.P. que mantenha o parque 

envolvente e o enquadramento urbano mais próximo do edificado de forma a preservar 

as carateristicas atuais
1191

.  A Z.E.P. deve, segundo os mesmos critérios, garantir a 

manutenção da envolvente mais afastada do edificado, como é o caso das quintas e o 

vale agrícola
1192

.  

A equipa que procedeu ao levantamento das patologias considerou o  edificado num 

razoável estado de conservação
1193

. As patologias apontadas foram várias e são 

descritas, assim como a indicação gráfica onde estes elementos se localizam
1194

. As 

medidas de intervenção apontam para uma situação de conservação/manutenção, tendo 

definido alguns pontos. Foi considerado necessário intervir nos arranjos exteriores, 

apontado-se situações de melhoramentos, e indicamos algumas: rever-se a 

pavimentação; reformular a iluminação e mobiliário; a requalificar as estruturas de 

apoio ao edificado, como a fonte, bar, quiosque, sanitários, proporcionando no final um 

conjunto coerente e formal com o elemento. 

De acordo com o anteriormente exposto, também será necessária uma intervenção que 

proceda à limpeza da fachada, para eliminar algumas das patologias descritas, 

valorizarando a qualidade arquitetónica do conjunto. Esta atuação de limpeza será 

extensível à vegetação patente na cobertura, dando lugar à substituição de telhas 

danificadas. Igualmente se procederá à remoção de argamassas com cimento, sendo 

substituído, de acordo com as metodologias atuais nas interveções, por uma mistura de 

cal, areia, saibro e pó de pedra, que confiram uma  melhor identificação em cor e textura 

ao material original, granítico. Na limpeza dos pilares manchados pelo incêndio é dada 

a indicação apenas de se utilizar materiais naturais, como água, escova macia e sabão 

                                                           
1190

  Idem, cf. 113. Imagem extraída do estudo. 
1191

  Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Vale do Sousa - 2.ª Fase conclusão, cf, p.56 
1192

  Idem ibidem. 
1193

 Igreja de Paço de Sousa, Penafiel, de ROCHA, Patrícia e BOTELHO, Jerónimo in Mestrado em 

Reabilitação do Patrimonio Edificado 2003-2005, 1.ª Edição. Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. Departamento de Engenharia Civil. Edição: Direção do Mestrado em 

Reabilitação do Patrimonio Edificado. Cota: 69 MES. Cf. p 77. 
1194

 Idem. São referidas as seguintes patologias: colonização biológica das fachadas, a deterioração dos 

elementos em granito e cantarias exteriores, o preenchimento de juntas de pedras e regularização de 

algumas formas com argamassas à base de cimento Portland, deformação estrutural, humidades 

ascensionais, manchas de tonalidade escura (motivadas pelo incêndio de 1927), degradação biológica 

das vigas de madeira. Cf.pp77-79. 
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neutro
1195

. Em medidas sobre atuação na intervenção, no interior, é dado o 

“aconselhamento do tratamento preservante e curativo dos elementos estruturais de 

madeira da sacristia contra a ação de térmitas”
1196

. No exterior também foram 

tomadas precauções para a manutenção do conjunto
1197

. 

A intervenção é, pelas caraterísticas do edificado de vários séculos de existência, uma 

zona sensível do ponto de vista arqueológico, definindo uma atuação condicionada 

nessa área, à semelhança de Meinedo, com a sugestão de realizar-se primeiramente 

sondagens arqueológicas
1198

. As áreas previstas na intervenção são: a salvaguarda e 

valorização do imóvel; a manutenção das quintas envolventes e a requalificação das vias 

de acesso à igreja e conjunto monástico
1199

. 

A intervenção contou com a participação de uma equipa pluridisciplinar constituida por 

um coordenador arquiteto, a área de arquitetura, de engenharia, de arquitetura 

paisagística e de história e arqueologia
1200

.  

A Igreja e o Mosteiro de Pombeiro  

A igreja e o que subsiste do mosteiro foi alvo de intervenção nos últimos anos do 

século XX e início do século XXI, no âmbito do Programa Operacional de 

Intervenção no Património, (POIP) 2000-2006/ Conjuntos Monásticos, promovido 

pelo I.P.P.A.R
1201

. O edificado situa-se, conforme já foi referido anteriormente, num 

enquadramento paisagístico natural, de cariz rural. Este ambiente rural aliás é descrito 

como uma primeira unidade na ocupação do solo, constituindo a segunda o espaço 

florestal e em último a diversidade de espaços confluentes na envolvente do 

conjunto
1202

. Dando continuidade às intervenções iniciadas na década de noventa, 

podemos concluir ter sido decisivo o financiamento em 2001, ao abrigo do programa 

                                                           
1195

 Idem. Devemos mencionar que se encontra também uma indicação pra uso de produtos químicos, no 

caso do recurso com os materiais naturais descritos se revelar ineficaz, mas assinalam as possíveis 

consequências. Tendo observado o edificado atual, podemos concluir que não devem ter sido 

utilizados materiais químicos, pois subsistem ainda vestígios de manchas consequentes do incêndio. 

Cf. p.82. 
1196

 Idem, ibidem. 
1197 Idem, ibidem. Citamos “ No exterior, e ao longo do perímetro do edifício, será colocado um sistema 

com iscos que incorporem produtos químicos de efeitos retardadores, sem efeitos para homens e 

animais”.  
1198

 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Vale do Sousa - 2.ª Fase conclusão, cf, p.56 
1199

 Idem, p. 57. 
1200

 Idem, p.61. 
1201

 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Vale do Sousa - 2.ª Fase diagnóstico. Cf. p.32. 
1202

 Idem. Cf. p.35. 
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P.I.D.D.A.C. (Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da 

Administração Central) do III Quadro Comunitário de Apoio (Q.C.A.) envolvendo 

cerca de cinco milhões de euros. O percurso para as visitas ficou ao cuidado da arquiteta 

do I.P.P.A.R., Isabel Sereno, encontrando-se os azulejos a ser restaurados no Centro de 

Restauro de Tibães, para poderem depois ser recolocados. 
1203

 É referido no final de 

2001 ter sido já concretizada a intervenção nas coberturas da igreja, no coro alto, nas 

fachadas exteriores e na ala da sacristia
1204

. A recuperação da talha dourada dos 

retábulos das alas laterais também se encontrava em curso. 

A intervenção do mosteiro de Pombeiro é apontada com dupla função em 2002: a 

continuidade dos rituais litúrgicos e a musealização da sala capitular. Todo o espaço 

poderá ser usufruído pelo público que pretenda visitar o monumento
1205

. Prevê-se 

igualmente um espaço de instalação para entidades do I.P.P.A.R
1206

. 

A intervenção na capela-mor na estrutura retabular é analisada por Ana Freitas, que 

indica o mau estado de conservação
1207

. São descritos os motivos que o provocaram, 

apontando os objetivos propostos pela intervenção. O tratamento a aplicar também é 

narrado sequencialmente e detalhadamente
1208

. Igualmente procedeu-se a um estudo 

sobre a intervenção na área do mobiliário1209
.  

A sociedade de restauradores, designada por Regra de Ouro, documenta a intervenção 

de conservação e restauro na grade do arco-cruzeiro
1210

. Devemos assinalar que esta 

intervenção foi contudo iniciada por outra entidade
1211

. Este elemento é idêntico ao do 

Mosteiro de Tibães. A análise menciona o tratamento, acabamento, elementos 

(metálicos em ferro e ornatos em latão), assim como a execução de réplicas. 

                                                           
1203

  Público, 27 de dezembro de 2001.  
1204

  Apêndice- Mosteiro de Pombeiro – Fontes inéditas. 
1205

  Correio do Minho, 16 de fevereiro de 2002.  
1206

 Devemos acrescentar que esta situação em análise poderá ter contemplar “a instalação eventual de 

uma unidade hoteleira de baixe índice de ocupação”, com uma entrada independente do Mosteiro. 

PEREIRA, Paulo in – Intervenções no património, 1995-2000 Nova Política. Cf. p.60.  
1207

 FREITAS, Ana in Intervenções de conservação e restauro na Capela-Mor da Igreja do Mosteiro de 

Santa Maria de Pombeiro. Património estudos, n.º 5, 2003.  
1208

 Idem, cf. p.116. O tratamento executado compreende três fases. Citamos: “ a 1.ª de fixação pontual da 

camada pictórica e preparação em destacamento, limpeza mecânica e manual; a 2.ª de desmonte 

parcial, revisão e criação estrutural, estabilização física do suporte seguida de consolidação e 

desinfestação, limpeza da superfície e montagem; 3.ª retificação da fixação e integração cromática”.  
1209

 Idem, cf.pp117-118. 
1210

 Regra de Ouro – Sociedade de Restauradores, intitulado Intervenção de conservação e restauro da 

grade do arco-cruzeiro do Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro. Património estudos, n.º 8 2005.  
1211

 Idem, o artigo fidedignamente afirma este facto e faz menção à empresa NOVPCA. 

http://www.qca.pt/qca_glos/glos.acess.asp?idletras=p&idgl=216
http://www.qca.pt/qca_glos/glos.acess.asp?idletras=p&idgl=216
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Áreas de atuação 

Z.E.P. 

A proposta resultante do estudo é no sentido de promover a qualificação do vale onde o 

conjunto monástico está implantado. Desta forma, temos uma proposta que assenta na 

“preservação, qualificação e valorização do monumento” e na recuperação de 

elementos de arquitetura vernácula e erudita, bem como de outros 

devocionais
1212

. A salvaguarda do edifício da Quinta do Seminário é 

incluída no projeto, pelo facto de se integrar no vale, e associar-se à 

estruturação do contexto envolvente onde se insere o conjunto 

monástico
1213

. A imagem permite visualizar a Quinta no ponto 2.3. 

Ponto 1- refere-se à salvaguarda e valorização do conjunto 

monástico; 2- refere-se à aplicação do mesmo critério em relação à envolvente do 

conjunto, constituindo os pontos designados os locais considerados relevantes na 

requalificação. O ponto 2.1 é a ponte romana e o ponto 2.2 o lugar da rua
1214

.  

A zona especial de proteção
1215

 (Z.E.P.) ao Mosteiro de Pombeiro é noticiada em 

edital de 2001
1216

, embora a proposta para esta tenha começado a ser analisada em 2000. 

Segundo argumentos invocados nessa proposta, o objetivo era criar uma 

zona de amplitude visual, salvaguardando a envolvente urbanística, 

arquitetónica e paisagística. Podemos visualizar a proposta de alargamento 

da zona estabelecida pelo P.D.M. de 1992 e o espaço pretendido a vermelho 

apresentado na proposta de 2000. 

A premissa do projeto descrito no Estudo de Valorização e Salvaguarda 

das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do Vale do Sousa - 2.ª Fase 

diagnóstico, pela sua existência secular, aponta para uma condicionante arqueológica 

de trabalhos iniciais aquando se realize qualquer intervenção que pressuponha 

transformações no subsolo
1217

.  

                                                           
1212

Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Vale do Sousa - 2.ª Fase diagnóstico, p.43. A imagem é extraída do Estudo de Valorização e 

Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do Vale do Sousa - 2.ª Fase 

conclusão, p.11.  
1213

Idem, p.39.  
1214

A imagem é extraída do Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da 

Rota do Românico do Vale do Sousa - 2.ª Fase conclusão, p.11.  
1215

Apêndice – Mosteiro de Pombeiro – Fontes Iconográficas, p.563. Processo consultado na DGCN - 

DRP- CLS 1327 Volume I. 
1216

 Público, 29 de setembro de 2001. 
1217

Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Vale do Sousa - 2.ª Fase diagnóstico. Cf, p.45. 
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Mosteiro e envolvente 

Foi realizado um estudo minucioso respeitante à cartografia, assim como de 

levantamentos topográficos
1218

. Podemos encontrar a carta de relevo
1219

 e todos os 

locais da envolvente foram analisados atentamente.  

Existe uma vasta documentação fotográfica recolhida, com a complementaridade de 

vistas, havendo o cuidado do registo de mapas com os ângulos de visão para melhor 

leitura e compreensão dos locais onde estas foram registadas
1220.  

O edificado foi considerado em bom estado de conservação, assim como a envolvente 

rural onde se integra
1221

. No estudo de diagnóstico, sugere-se um projeto que contempla 

três áreas de atuação: 1- consolidação do espaço agrícola do vale e os elementos 

considerados pertinentes; 2- consolidação do conjunto monástico; 3- valorização do 

património arquitetónico vernacular e erudito existente na envolvente do conjunto
1222

. 

Na conclusão apresentada, encontramos ainda uma indefinição quanto às funções 

pretendidas na intervenção do edificado, que poderá condicionar a realização de 

trabalhos. São sugeridas duas hipóteses, uma de recriação da estrutura existente que 

obviamente integra um programa de intervenção mais reduzido, pois consistirá em 

organizar condições para as visitas, assim como a leitura do 

edificado mediante painéis expositivos; a outra, propõe um 

programa maior, a conclusão da construção existente com o 

aproveitamento da requalificação de espaços
1223

.    

O projeto apresenta diversas alterações e nomearemos 

apenas as mais significativas, também visíveis na 

imagem
1224

. A deslocação do cruzeiro para junto da ponte 

romana. Esta deslocação é questionada pela própria equipa, porque o projeto sugere, 

entre o mosteiro e o ponto onde ficará o cruzeiro, uma plantação de oliveiras, situação 

                                                           
1218

 Processo consultado na DGCN - DRP- CLS 1327 Volume I, II, III e IV. Datada de 27 de julho de 

2000 e assinada pelo arquiteto José Eduardo Gama Mendes. 
1219

 Apêndice – Mosteiro de Pombeiro – Fontes Iconográficas, p.564. 
1220

 Apêndice – Mosteiro de Pombeiro – Fontes Iconográficas, pp.563-592. 
1221

  Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Vale do Sousa - 2.ª Fase diagnóstico. Cf. p. 44. 
1222

  Idem, p.46. 
1223

 Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota do Românico do 

Vale do Sousa - 2.ª Fase conclusão, p.14. 
1224

  Imagem extraída de Estudo de Valorização e Salvaguarda das Envolventes aos Monumentos da Rota 

do Românico do Vale do Sousa - 2.ª Fase diagnóstico, p.35. 
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que corta a relação visual com o imóvel
1225

. Não concordamos com esta deslocação, não 

apenas pelas dúvidas suscitadas pela equipa que realizou ambos os estudos, mas porque 

consideramos existir uma descontextualização na retirada do elemento. O projeto sugere 

um futuro parque de estacionamento, criando condições de acessibilidades ao conjunto, 

entre outras situações, de melhoramento na área de equipamento urbano, como a 

iluminação. Também contempla, em aspetos ambientais, a reposição de espécies 

vegetais típicas, a despoluição do rio Vizela, demonstrando um cuidado abrangente na 

relação do edificado com a paisagem onde este se integra.  

A equipa responsável pelos estudos e projetos é pluridisciplinar
1226

. Referiremos sobre 

este aspeto, a colaboração com vários intervenientes, como é exemplo a consulta e 

análise efetuada por Luís Afonso, para a conservação e restauro das pinturas murais 

localizadas nos absidíolos e do vão entaipado na parede sul do transepto
1227

. Adriana 

Amaral também indica a importância da intervenção ter sido apoiada por uma equipa de 

investigação histórica, que elaborou os textos documentais e bibliográficos (historiador 

de arte e arquivista), assim como pelo facto de terem tido técnicos especializados nas 

várias áreas de conservação e restauro, como o mestre organeiro, arquitetos, marceneiro 

e fotógrafo
1228

. 

Ana Sofia Lopes narra a intervenção, descrevendo minuciosamente o diagnóstico 

elaborado sobre o estado de conservação das pinturas
1229

. A intervenção está 

cuidadosamente registada no artigo publicado, citando objetivos, assim como o 

tratamento de conservação nas várias etapas
1230

. 

                                                           
1225

Este facto é referido no estudo de diagnóstico e continua a ser referido no de conclusão, 

respetivamente p.47 e p.15 
1226

 O custo total apresentado pela obra é de 6.305.000.00€. Os custos do projeto e execução são 

igualmente discriminados e indicamos a relação: arquitetura 60.161.00€; especialidades 34.256.00€; 

arquitetura paisagística 50.112.00€ e arqueologia e história 747.00€. Honorários de Projetos e Estudos 

145.276,000.00€ e a Salvaguarda e Valorização da envolvente ao Mosteiro 1.305,000.00€. Estes 

valores não constam de fontes impressas por terem sido elementos cedidos pela equipa da R.R.V.S. e 

não obtidos em arquivos. Cf. Estudo de Valorização (…) 2.ª Fase diagnóstico, p. 19.  
1227

AMARAL, Adriana in As pinturas murais do Mosteiro de Santa Maria do Pombeiro – Nota 

introdutória. Património estudos, n.º 8 2005, pp.35-36. Sobre este assunto, a mesma autora apresentou 

com título similar um artigo publicado em Património estudos, n-º 5 em 2003. Luís Afonso professor 

na F.L.U.P. apresenta um artigo na mesma publicação, intitulado Propaganda institucional beneditina 

e materanarrativa cristâ nos frescos de Pombeiro, pp37-45. 
1228 AMARAL, Adriana in Santa Maria de Pombeiro: sinopse de uma intervenção. Património estudos, 

n.º 5, 2003. 
1229

 LOPES, Ana Sofia in Intervenção de conservação nas pinturas murais do Mosteiro de Santa Maria 

de Pombeiro, Património estudos, n.º 8 2005, pp.46-50. 
1230

 Idem, e citamos de forma breve apenas os títulos das diversas etapas de conservação: “ pré-

consolidação, a limpeza, o levantamento de camadas sobrepostas, a remoção das colónias de micro-

organismos, consolidação e aplicação de argamassas”. Cf. pp 49-50. 
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Este elemento será objeto de diversas publicações sobre as obras de intervenção da 

última década do século XX e das decorrentes no século XXI
1231

.  

A Igreja de São Vicente de Sousa 

A igreja de São Vicente teve, ao abrigo do projeto R.R.V.S, obras de conservação, 

assim como arranjo paisagístico na envolvente. 

A proposta de aquisição de serviços para a empreitada Conservação e Restauro do Teto 

da Nave sucede em 2001, sendo contactadas várias firmas, segundo metodologia 

adotada pela D.G.E.M.N. desde a segunda metade do século XX.  

A composição da carta de risco da igreja foi efetuada em 2004 pelo I.P.P.C. 

A Memória Descritiva de abril de 2004 afirma estar a decorrer uma intervenção da 

conservação geral do imóvel, que integra os seguintes trabalhos: revisão geral das 

coberturas; conservação de vãos exteriores; conservação e restauro do teto em caixotões 

da capela-mor e a conservação do teto da nave
1232

. O edificado inclui ainda, de acordo 

com o critério de conservação, e especificamos, a conservação geral dos paramentos 

interiores da nave e capela-mor e a conservação do espaço interno da sacristia
1233

. 

Encontramos sequencialmente, na recolha efetuada do processo, um relatório de visita 

de trabalho datado de 2004, com o objetivo de verificar-se o estado de conservação e 

definição de estratégias de intervenção. Este período de interrupção na documentação, 

assim como o conteúdo do relatório, faz pressupor uma paragem de trabalhos. Consta 

no relatório o estado do edificado, que é descrito como razoável. As situações de 

intervenção foram definidas aquando da visita, sendo descritas: no exterior, no gablete 

da porta principal, sendo feita também uma revisão geral nas grades exteriores e 

caixilhos. No interior, na conservação do teto em caixotões da capela-mor, no teto da 

nave. A pavimentação da sacristia não se considerou adequada ao espaço, apesar de ser 

uma aplicação recente, em tijoleira
1234

. Procedeu-se em seguida à inventariação das 

peças, em fichas, que embora estejam designadas com essa denominação, consistem 

                                                           
1231

 São exemplos os vários artigos publicados e já enunciados.  
1232

 Documento assinado pelas arquitetas Sandra Quaresma e Paula Silva, datado de 5 de abril de 2004. 

Contém igualmente a síntese das intervenções realizadas no século XX. 
1233

  Memória Descritiva assinada pelas arquitetas Sandra Quaresma e Paula Silva, datado de 18 de agosto 

de 2004. 
1234

 Forte de Sacavém – Igreja de São Vicente de Sousa, D.R.E.M.N. Processo 2512 cx.0039. Cf. 

Apêndice – Fontes inéditas. 
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essencialmente em análises detalhada do estado da peça
1235

. Foi examinado atentamente 

o retábulo-mor existente na capela-mor, compreendendo os retábulos laterais, do lado 

do evangelho, e do lado da epístola, o teto/ caixotões da capela-mor
1236

.  As obras foram 

adjudicadas à empresa Alfredo & Carvalhido, iniciando-se os trabalhos em junho de 

2004. Em julho assinalam-se trabalhos de conservação, atestando critérios atualizados 

na intervenção do edificado, nomeadamente a picagem das argamassas em cimento para 

serem substituídas por argamassa idênticas à cor e textura das pedras. A limpeza de 

vegetação no túmulo exterior já se encontrava concluída. Em setembro estavam a 

principiar os trabalhos da Conservação do teto da capela-mor, adjudicados à empresa 

Conservar e Inovar. O relatório da empresa demonstra ter seguido uma metodologia 

correta, nos procedimentos técnicos
1237

. No relatório da visita de obra há a anotação da 

presença de xilófagos no pavimento, sendo pedido uma desinfestação. Regista-se ainda 

um apontamento para se proceder a um projeto de conservação do retábulo-mor
1238

. No 

relatório de visita de obra de outubro, a análise de conservação dos caixotões do teto foi 

mais minuciosa por ter sido efetuada com andaimes, permitindo à equipa constatar 

várias situações de falta de cuidados na intervenção de 1992
1239

.  

A proposta de aquisição de serviços para a empreitada Conservação geral dos 

paramentos interiores e do espaço interno da sacristia ocorre em dezembro, segundo os 

moldes anteriores já descritos e sendo adjudicada a Alfredo & Carvalhido.  

                                                           
1235

  A inventariação pressupõe o preenchimento de uma descrição iconográfica, assim como da referência 

à época da peça, o que não sucede nestas fichas. Devemos no entanto acrescentar que estão 

cuidadosamente preenchidas nos elementos do estado de conservação e bem elaboradas nesse aspeto.  
1236

  Cf. Apêndice – Igreja de São Vicente de Sousa, Fontes inéditas. 
1237  O relatório da empresa Conservar e Inovar tem a data de 25 de janeiro de 2005. A Equipa Técnica é 

constituída pela Coordenadora Geral da obra: Dra. Maria Beatriz Correia de Albuquerque; A 

coordenadora da obra é Técnica Superior: Anabela Ferreira Alves; Talha dourada: Tânia Maria 

Teixeira Lopes e Cláudia Gonçalves Coutinho. Marcenaria: Giraldina Lazana Branco. Pintura: 

Anabela Ferreira Alves, Tânia Maria Teixeira Lopes e Jorge Miguel Costa.  Acrescentaremos que a 

intervenção conta com a descrição da igreja no início e apresenta uma cronologia relativa às várias 

intervenções no interior da igreja alusivas à área pictórica. Podemos sintetizar os itens referentes à 

intervenção propriamente dita que consistiu em: exames de área e exames pontuais, tratamento, 

abertura de janelas de prospeção, desmontagem, desinfestação curativa, consolidação do suporte, 

superfície dourada, montagem, camada pictórica e tratamento da tela. Os componentes técnicos são 

discriminados na composição e toda a intervenção apresenta, além da descrição de cada uma das 

fases, a documentação fotográfica respetiva. 
1238

 Este apontamento é à posteriori, encontrando-se manuscrito. Devemos acrescentar que a maior parte 

dos relatórios atesta uma leitura posterior cuidada e atenta, registando-se os comentários sobre 

procedimentos.  
1239

Entre as faltas são descritas as seguintes: extensões de repinte muito grandes; preenchimento feito com 

massa de vidraceiro e mal aplicadas; preenchimento de volumes com restos de jornais, permitindo a 

datação de 1992; parafusos oxidados por serem em ferro. Forte de Sacavém – Igreja de São Vicente 

de Sousa, D.R.E.M.N. Processo 2512 cx.0039. 15 de outubro de 2004.  
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Púlpito após a intervenção 

Na intervenção a decorrer em 2005, podemos comprovar os cuidados com as normas 

técnicas serem uma constante na metodologia da D.R.E.M.N., pois é anotado o facto do 

andaime não corresponder aos níveis de segurança, exigindo-se a retificação pela equipa 

de conservação e restauro
1240

.  

Os trabalhos de conservação do retábulo-mor prosseguem em setembro de 2005, sendo 

registado a conclusão dos trabalhos de limpeza e dando prosseguimento aos de 

marcenaria e de reintegração cromática. Este último será em parceria com a equipa da 

D.R.E.M.N. que definirá as zonas de aplicação. Esta empreitada presumimos ser a de 

Intervenção de Conservação e Restauro do Altar-mor
1241

. 

A última empreitada na documentação deste processo é a da Conservação dos 

Retábulos Colaterais, adjudicada, segundo os modelos anteriores, à firma Filipe 

Freitas, decorrendo esta obra em 2006
1242

. Temos o relatório apresentado pela firma, 

que verificámos ter já executado várias obras nas igrejas integradas no projeto da 

R.R.V.S
1243

. A metodologia segue os moldes descritos anteriormente e apenas 

mencionaremos que houve a conservação e restauro integral das pinturas figurativas. 

Também foi aplicado critério de atuação na conservação do suporte do teto e sanca, 

assim como uma repolicromia cromática no fundo destes elementos
1244

.  

Em 2006 encontramos o relatório da Intervenção de Conservação e Restauro do Altar-

mor, adjudicada à firma Conservar & Inovar
1245

. Podemos afirmar a coerência dos 

critérios anteriormente descritos, mantendo-se o cuidado na intervenção de conservação 

e restauro. 

A Igreja do Salvador de Unhão 

A Igreja de Unhão inicia no século XXI, 2001, os trabalhos de conservação segundo 

uma antiga metodologia de ajuste particular, para o restauro do 

púlpito. Longe vão os tempos em que estes se apeavam por serem 

considerados inadequados na traça primitiva do edificado. Este 

                                                           
1240

 Forte de Sacavém – Igreja de São Vicente de Sousa, D.R.E.M.N. Processo 2512 cx.0039. 31 de maio 

de 2005. 
1241

Cf. Apêndice – Igreja de São Vicente de Sousa, Fontes inéditas. 
1242

 Idem. 
1243

Este elemento foi cedido pela equipa da R.R.V.S. O Relatório da Intervenção de Conservação e  

Restauro do Teto da Nave é datado de 25 de maio de 2005. 
1244

Relatório da Intervenção de Conservação e Restauro do Teto da Nave, cf. p. 5 in Critérios de Atuação. 
1245

Documento cedido pela equipa do R.R.V.S. A constituição da equipa técnica difere da anterior 

descrita no edificado na área da Talha: Cláudia Gonçalves Coutinho e Vânia Maia Gonçalves e na 

área de Marcenaria: Fernando Gonçalves. Datado de 3 de abril de 2006.  
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trabalho foi adjudicado à firma Signinum – Gestão de Património Cultural, Lda
1246

. O 

relatório apresentado sobre a intervenção, contendo a memória descritiva, data de julho 

de 2006
1247

. 

Foi pedida uma análise de peritagem à estrutura do coro, constando o relatório 

apresentado pelo Centro Tecnológico das Indústrias de Madeira e Mobiliário
1248

. 

Em 2002 a estrutura da talha do altar-mor, barroca, ameaça desprender-se, sendo de 

imediato o arco escorado. Esta informação é enviada à D.G.E.M.N. pelo pároco Rogério 

Torres, tecendo considerações sobre a qualidade notável da peça. 

A visita relatada mencionada anteriormente na Igreja de São 

Miguel de Entre-os-Rios, em 2004, por uma equipa técnica, para 

verificar- os trabalhos a realizar, é a mesma equipa, que se desloca 

a vários locais com o mesmo intuito, indo a Unhão, Cete e à 

Ermida de Nossa Senhora do Vale, na mesma data, 

Esta terá continuidade em maio para levantamento métrico e gráfico do retábulo-mor. A 

proposta autorizada pelo Diretor de Serviços- António José Correia Abrantes, decorre 

em setembro, sendo ainda necessário propor a empreitada em concurso
1249

. O relatório 

técnico da intervenção de Conservação e Restauro do Retábulo-mor é apresentado em 

maio de 2006
1250

. Um aspeto interessante revelado no relatório é a intenção da 

                                                           
1246

 Forte de Sacavém – Igreja de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2514 cx.0041. Cf. Apêndice – Fontes 

inéditas. 
1247 O relatório da “Igreja Matriz de Unhão, Felgueiras – Conservação do Púlpito é Assinado por Rui 

Jorge da Silva Cabral. A metodologia é similar às descritas pela empresa que tem executado diversos 

trabalhos no projeto da R.R.V.S. Neste caso, particularizaremos as fases na descrição das várias 

empreitadas. Consistiu na remoção de poeiras soltas com o auxílio de aspirador e pincéis macios; 

tratamento curativo e preventivo do suporte contra a ação de agentes xilófagos e tratamento de 

consolidação das zonas do suporte; remoção de elementos metálicos oxidados que justificassem a sua 

substituição por parafusos de aço inox e aplicação de camada de proteção; limpeza da sujidade 

aderente da superfície dourada e policroma; reforço estrutural; isolamento das zonas de contacto do 

Púlpito com as paredes e pavimento; fixação dos elementos soltos e mal fixos; reconstituição das 

lacunas volumétricas em madeira de castanho, entalhada; reintegração das lacunas de folha metálica e 

policromia e aplicação de camada de proteção final. 
1248

 Forte Sacavém, Igreja do Salvador de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2513 cx.0040. dezembro de 2001. 
1249 Forte de Sacavém – Igreja de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2514 cx.0041. Cf. Apêndice – Fontes 

inéditas. Encontramos também a informação que neste ano houve o restauro do coro. Cf. Rota do 

Românico do Vale do Sousa, Coordenação científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso, p. 346. 
1250 Assinado pelo conservador-restaurador Luís Marques e datado de 9 de maio de 2006. Podemos 

afirmar ter as seguintes fases no processo metodológico: registo/estudo/levantamento fotográfico, 

fixação dos revestimentos cromáticos, desmontagem do retábulo, desinfestação preventiva contra os 

agentes xilófagos, estabilização física do suporte, montagem, reconstituições volumétricas, limpeza 

das superfícies cromáticas e policromas, preenchimento e nivelamento de lacunas a nível de 

preparação, reintegração pictórica e camada de proteção. Todas as fases são sucintamente explicadas, 

acompanhadas com registos fotográficos e contendo ainda informações precisas sobre componentes 

técnicos. Elementos cedidos pela equipa da R.R.V.S.  

Intervenção 
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manutenção após a intervenção, como crucial, para aumentar o ciclo de vida das 

obras
1251

. 

O período compreendido entre 2004 e 2006 é descrito como sendo o das obras de 

conservação e restauro, no âmbito de projeto integrado na R.R.V.S
1252

. 

A visita às obras para verificação dos trabalhos de conservação e restauro sucedem-se, 

sendo registado, em janeiro de 2005, o desmantelamento do retábulo, decorrendo a 

limpeza dos elementos de talha. Foram removidos os acréscimos que o 

descaraterizavam, sendo levados para a casa paroquial
1253

. No final de janeiro o retábulo 

teve um tratamento de desinfestação. Em fevereiro o retábulo já estava em tratamento 

de consolidação e a equipa da firma Signinum seguia as orientações da D.R.E.M.N. nos 

materiais a aplicar nas juntas da pedra: para o seu fecho, uma mistura de cal hidráulica e 

areia, na reintegração das juntas da cabeceira, a utilização de cal hidratada e areia
1254

. 

Achamos curiosa uma nota manuscrita neste relatório, que atesta até que ponto vão os 

cuidados da D.R.E.M.N. na aplicação dos novos materiais. É dada a indicação das 

madeiras “permanecerem antes de serem trabalhadas no interior da igreja, por forma a 

criarem compatibilidade com o ambiente onde vão ser aplicadas”.  As exigências com 

os materiais mantêm-se, independentemente de ser quase um século após serem os 

“falsários da pedra”…Em março de 2005, já o retábulo estava em tratamento de fixação 

e de policromias. Há a indicação de trabalho de conservação do tabique do teto ter-se 

iniciado e das madeiras começarem a estar no interior da igreja, embora não na 

totalidade. Sabemos que os trabalhos se processaram rapidamente, pois no mesmo mês 

há o registo de limpeza da superfície dourada do retábulo. 

A intervenção de conservação e restauro nos retábulos colaterais e laterais da nave 

decorreu no período entre setembro e novembro de 2006
1255

. O critério de atuação 

aplicado pela equipa da D.R.E.M.N. inicialmente proposto era o princípio de 

intervenção mínima, mas o estado de conservação dos retábulos, com pouca visibilidade 

por deterioração, condicionou esta intenção inicial, executando-se em algumas situações 

operações de restauro. Nestas, houve o cuidado de salvaguardar a reversibilidade e 

aplicações futuras, utilizando materiais considerados inócuos. O objetivo principal 

                                                           
1251

  Cf. p. 41. 
1252  Rota do Românico do Vale do Sousa, Coordenação científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso, p. 346. 
1253

  Apêndice – Fontes inéditas.  
1254

  Forte de Sacavém – Igreja de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2514 cx.0041. 24 de fevereiro de 2005.  
1255

  O relatório presumivelmente data de 4 de janeiro de 2007. 
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contudo foi o de conservação e restauro integral dos retábulos, incluindo o 

preenchimento volumétrico de lacunas
1256

.  

    
Retábulo lateral direito 

              Antes                                  Depois 
Retábulo lateral esquerdo 

              Antes                                  Depois 

A proposta para a empreitada – Igreja Matriz de Unhão – Obras de Conservação geral, 

Paramentos, Vãos e arranjos Exteriores
1257

, deve suceder face à rapidez da anterior 

empreitada e, de facto, o retábulo começa a ser montado em abril
1258

.  

Há a assinalar uma disparidade nos critérios de conservação dos motivos decorativos, 

azulejares e da talha. Em Cabeça Santa, assinalámos a crítica efetuada pela D.R.E.M.N. 

de não terem sido respeitadas as lacunas, aplicando-se preenchimentos nas mesmas, e 

em Unhão existe a indicação expressa no relatório, “das lacunas volumétricas serem 

preenchidas com reconstituições volumétricas, constituídas com entalhes de madeira de 

castanho com forma idêntica à restante”
1259

. Temos consciência de serem técnicas 

distintas, e uma existir no plano bidimensional e a outra no tridimensional, mas o 

conceito de reintegração deveria ser idêntico no mesmo elemento, independentemente 

da técnica, de ser uma área decorativa ou arquitetónica.   

O projeto da Reformulação da Zona de Celebração data de junho de 2005 e apresenta-

se de forma completa, descrevendo os trabalhos a realizar. Enumeremos as peças: altar-

mor, ambão, cadeira da presidência e os bancos dos acólitos e os estrados. O projeto 

compreende duas partes: a memória descritiva e justificativa e as peças desenhadas que 

já referimos. Ainda se acrescenta a localização das mesmas
1260

.  

As Obras de Conservação geral, Paramentos, Vãos e arranjos Exteriores encontram-se 

em curso em setembro de 2005, compreendendo pavimentação na envolvente, limpeza 

                                                           
1256

 Relatório intervenção de conservação e restauro nos retábulos colaterais e laterais da nave, cf. p. 4. 
1257

Forte de Sacavém – Igreja de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2514 cx.0041. Cf. Apêndice – Fontes 

inéditas. 
1258

Apêndice – Igreja de Unhão- Fontes inéditas. 
1259

 Forte de Sacavém – Igreja de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2514 cx.0041. 21 de abril de 2005.  
1260

 Forte de Sacavém – Igreja de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2515 cx.42/9. 
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Imagem antes do restauro 

das fachadas com raspagem e tratamento prévio
1261

 dos paramentos interiores. Nestes, 

foram removidos os anteriores rebocos, com substituição por outros estucados. É 

descrita a existência de um futuro dreno adjacente ao paramento interior do muro do 

adro, assim como a execução de uma nova instalação elétrica.  

Augusto Costa solicita um parecer sobre a construção de um centro paroquial, projeto 

pedido pelo pároco da igreja matriz de Unhão, desenvolvido em estudo pelo 

coordenador da equipa, o arquiteto Miguel Malheiro
1262

.  

Em 2006 encontramos a empreitada Conservação do Teto da Nave, estando anotado em 

fevereiro os trabalhos de limpeza e tratamento de superfície policroma estarem 

“praticamente concluídos”
1263

. A conclusão é dada em março deste ano, havendo 

queixas do padre Rogério no contacto efetuado com os técnicos na visita à obra, de 

problemas decorrentes da empreitada anterior, infiltrações de água no coro-alto, 

vibração dos vãos da fachada sul e a obstrução da saída das águas 

pluviais
1264

. O relatório final da Intervenção de Conservação e Restauro do 

teto da nave é adjudicado a Filipe Freitas
1265

.  

Termina o registo das empreitadas com o restauro iconográfico da Imagem 

de Nossa Senhora do Leite – Análise, Diagnóstico e Proposta de 

Intervenção para a Conservação e Restauro a ser entregue a uma firma de 

Tomar, designada In Situ, Conservação de Bens Culturais, Lda. 

No mesmo documento, podemos comprovar o tratamento 

similar a um outro objeto iconográfico, pertencente a outro elemento do nosso estudo, 

da Santa Maria de Airães, que tem o mesmo destino. Esta imagem, datando 

possivelmente do século XIII/XIV, localiza-se habitualmente na sacristia. Após as 

análises, conclui-se que tinha havido duas campanhas pictóricas sobre a imagem, uma 

consistindo na pintura original e a segunda, sobre uma prévia camada branca, como 

preparação de base. A intenção no critério aplicado foi de conservação, procurando 

                                                           
1261

  Este não é intrusivo, pois é referido as fachadas serem limpas com uma escova e água. 
1262

  Forte de Sacavém – Igreja de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2514 cx.0041. 2 de dezembro de 2005.  
1263

  Forte de Sacavém – Igreja de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2514 cx.0041. 7 de fevereiro de 2006. 
1264

  Forte de Sacavém – Igreja de Unhão, D.R.E.M.N. Processo 2514 cx.0041. 23 de março de 2006. 
1265 Datado de julho de 2006. O empreiteiro é o mesmo em vários elementos a desenvolver o trabalho, 

pelo que não faremos a descrição de uma metodologia habitual. Contem no final as recomendações 

periódicas de conservação preventiva. Os trabalhos de conservação e restauro contêm as seguintes 

fases: pré-fixação da camada pictórica, limpeza a seco de sujidades superficiais, teste de solventes, 

limpeza química da superfície, fixações da camada pictórica, reintegração cromática com critério 

minimalista e de aplicação pontual e por último aplicação de camada de proteção final.  
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respeitar a identidade da peça e a inerência da identidade histórica, através de um 

equilíbrio visual e formal, com o qual se procurou obter a qualidade estética
1266

.  

A Igreja de São Mamede de Vila Verde 

As informações recolhidas no processo da D.R.E.M.N. são escassas e referem 

principalmente as propostas de serviços a serem executados na recuperação da igreja de 

São Mamede.  

O edificado encontrava-se em estado de completo abandono e em ruínas anteriormente a 

esta intervenção
1267

. Sabemos que da antiga igreja românica subsistiam apenas os muros 

da nave e capela-mor e no interior a parede do arco triunfal, assim como os muros da 

sacristia adjacentes à cabeceira
1268

. Os edifícios anexos à igreja, correspondendo à casa 

da burra e do padre, encontravam-se igualmente em ruínas, por queda do telhado e 

paredes
1269

. A intenção da intervenção foi devolver ao edificado a função de espaço de 

culto e devocional, inserindo os edificados adjacentes já mencionados na recuperação da 

envolvente. 

A intervenção começou a ser delineada com a análise estratigráfica dos alçados do 

edifício, acompanhada da interpretação arquitetónica do monumento
1270

.  

Este projeto contou com o apoio da 

U.A.U.M. em parceria com a 

D.R.E.M.N. e decorreu nos anos de 

2004 -2005. Primeiramente procedeu-

se ao levantamento e análise 

estratigráfica e, após a realização 

destes, executaram-se as escavações 

no interior da capela- mor para reunir 

 

Processo de leitura estratigráfica do alçado. 

Diapositivo 7 

                                                           
1266

Elemento cedido pela equipa da R.R.V.S. O relatório de Análise, Diagnóstico e Proposta de 

Intervenção para a Conservação e Restauro Imagem de Nossa Senhora do Leite, pela firma In situ. É 

presumivelmente datado de 18 de novembro de 2006. A proposta de intervenção e fases da 

conservação fases são descritas em pp24-25.   
1267

 Cf. Capítulo 4, p.178.  
1268 Rota do Românico do Vale do Sousa, Coordenação científica ROSAS, Lúcia Maria Cardoso, p. 367. 
1269

  Cf. com Memória Descritiva Obras de Conservação e Valorização geral  da Igreja de São Mamede de 

Vila Verde – 2.ª fase, datada de 16 de fevereiro de 2006. 
1270

 Forte de Sacavém – Igreja de São Mamede de Vila Verde, D.R.E.M.N. Processo 2507 cx.34/31. A 

imagem é extraída de São Mamede de Vila Verde, Construir uma Igreja com as suas pedras, Rota do 

Românico do Vale do Sousa. Coordenação científica de Miguel Malheiro e textos de Miguel 

Malheiro, Joaquim Caetano, Luís Fontes e Aníbal Costa. Artigo em suporte informático disponível na 

Internet.  
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mais elementos a consolidar o estudo do projeto de intervenção. Neste processo 

encontramos a indicação dos programas inerentes que viabilizaram a recuperação
1271

.  

As percentagens das fontes de financiamento iniciam-se na primeira fase com análise 

estratigráfica, conseguida com a maior parte da comparticipação provinda da 

Associação dos Municípios do Vale do Sousa, sendo obtida com a mesma percentagem, 

nas restantes empreitadas, pela Comunidade Urbana de Vale do Sousa
1272

. Uma breve 

resenha das obras de acordo com os dados recolhidos abalizam-nas entre 2004 e 

2006
1273

.  

A primeira fase de intervenção teve início em 2005 e correspondeu à execução de 

coberturas e conclusão de vãos
1274

, seguindo-se a preocupação da pavimentação interior. 

Na envolvente mais próxima do edificado, os elementos seguintes apontados, integrados 

na intervenção, foram a construção de um adro em frente à igreja e a “finalização do 

acesso da rua à Igreja”
1275

.   

Na memória são igualmente descritas todas as fases sequentes do projeto 

de intervenção
1276

.  

                                                           
1271 Os programas são os seguintes: 033 Património Imóvel e Instalações Culturais (somente no projeto 

de análise estratigráfica já descrito, sendo o programa 020 Cultura a constante até ao final da 

intervenção; medidas 001 – Defesa e valorização do Património Cultural, igualmente só na primeira 

fase, como já mencionámos, ficando as medidas 002 Património Histórico e Cultural Imóvel a 

acompanhar a obra na sua conclusão; somente uma é referida: Recuperação do Património 

Classificado.  
1272

 Apêndice – Igreja de São Mamede de Vila Verde- Fontes inéditas. 
1273 Enunciamos as várias empreitadas para poder-se verificar a sequência total da intervenção: Proposta 

de aquisição para Análise estratigráfica de alçados e interpretação arquitetónica do monumento; 

Proposta de Obras de Conservação e Valorização Geral da Igreja 1.ª fase; Proposta de Obras de 

Conservação e Valorização Geral da Igreja 1.ª fase – Coordenação de Segurança em Obra; Proposta 

de Obras de Conservação e Valorização Geral da Igreja 2.ª fase; Proposta de Obras de Conservação e 

Valorização Geral da Igreja 3.ª fase – Restauro de Pinturas Murais; Proposta de Obras de Conservação 

e Valorização Geral da Igreja (a memória descritiva que acompanha esta fase data de 14 de fevereiro 

de 2006). 4.ª fase – sanitários públicos e arranjos exteriores envolventes; Proposta de Obras de 

Conservação e Valorização Geral da Igreja. 5.ª fase – Organização do espaço de Celebração e 

Iluminação Interior.  
1274

 Cf. com Memória Descritiva Obras de Conservação e Valorização geral  da Igreja de São Mamede de 

Vila Verde – 2.ª fase, também em fevereiro de 2006, a 16. Projeto e Memória Descritiva de Miguel 

Malheiro. 
1275

 Idem, p. 3. 
1276 Estas consistem, numa primeira etapa, no movimento de terras na envolvente próxima, a conclusão da 

construção de uma escadaria de acesso à Igreja, a construção do adro defronte do alçado principal da 

Igreja, a construção de um passeio no final da escadaria, o tratamento dos pavimentos de terra 

existentes no interior da Igreja (remoção e posterior recolocação), a colocação do lajeado de granito 

no interior da Igreja, tomação de juntas, engradados de vigas de madeira para suporte dos soalhos, 

soalho de madeira na nave e sacristia, porta da Sacristia e os cuidados com as 3 sepulturas 

antropomórficas (remoção durante os trabalhos do adro e recolocação em suportes definidos pelo 

autor do projeto no mesmo local). 
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Intervenção pictórica na parede 

fundeira 

As pinturas murais só puderam ser iniciadas depois de serem garantidas 

as condições de salvaguarda de proteção física, ou seja,  

a colocação de coberturas para as preservar das 

intempéries
1277

.   

As pinturas já tinham sido referidas quando 

abordámos a história do edificado nas suas 

origens até ao século XIX, assim como a menção das campanhas 

pictóricas
1278

.   

Os trabalhos de restauro referem-nas localizando-as: “primeira campanha na 

parede fundeira da capela-mor e paredes laterais da nave enquanto as paredes laterais 

da capela-mor pertencem à segunda campanha”
1279

. O relatório apresentado relata a 

intervenção na capela-mor (parede fundeira e laterais) e nave, assinalando todas as 

etapas metodológicas e procedimentos técnicos e anexando registos fotográficos 

alusivos aos trabalhos descritos
1280

. O estado de ruína do edificado, pela prolongada 

exposição a descoberto, condicionou o início da intervenção, que teve 

consequentemente que começar pela remoção, a seco, dos elementos naturais, musgos e 

líquenes, que se encontravam, sobrepostos à pintura. Somente após esta operação é que 

se pode proceder à limpeza por via húmida. Devemos ainda assinalar que havia a 

presença de raízes entre a área do suporte e dos rebocos, o que provocou a remoção 

destes. Como um dos critérios adotados temos o preenchimento de lacunas, 

naturalmente para se poder aplicar o reboco final. Como a pintura se encontrava 

bastante fragmentada, dificultando por vezes a leitura das imagens, a equipa optou pela 

não realização de qualquer reintegração cromática, executando apenas a “tonalização da 

nova argamassa aplicada em pequenas e médias lacunas”. O processo de caiação foi 

aplicado em todos os paramentos da Igreja que não contivessem pintura mural, com 

exceção do arco triunfal e do pequeno arco do lado esquerdo da nave, assim como nos 

                                                           
1277

A recuperação das pinturas murais pertence como já tinha sido dito à 3 fase. Foi adjudicada à empresa 

Mural da História e o relatório apresentado demonstra que os trabalhos decorreram entre junho e 

setembro de 2006, pertencendo à equipa técnica os seguintes elementos: Alice Cotovio, Ana Costa, 

Rita Vaz Freire, José Artur Pestana e o aluno estagiário Gavin Dekers. 
1278

 Vide Capítulo 3. pp. 140-141. 
1279

  Relatório do Mural da História, p. 11.  
1280 Na descrição das fases, mencionamos sucintamente o índice da documentação gráfica: limite do 

reboco pintado; injeções de consolidação; usura da camada cromática; camada de reboco da 

segunda campanha; limite do reboco sem pintura posteriormente caiado; fragmento anterior à 

primeira campanha. 
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“fragmentos de reboco sem pintura que também foram caiados”
1281

. Acrescentemos 

que, em critérios adotados, a equipa optou pela não diferenciação das campanhas 

pictóricas, limitando o reboco pintado com um traçado vermelho
1282

.  

Finalizamos a análise das intervenções na Igreja de São Mamede, com a empreitada 

referente à Conservação e Restauro das Esculturas de São Mamede e de Nossa Senhora 

da Conceição
1283

. Ambas se encontravam noutro local, na Capela de Santo Amaro de 

Airães, devido às más condições do edificado da Igreja de São Mamede de Vila Verde. 

A equipa que executou a conservação e o restauro das peças considerou as peças em 

mau estado de conservação, apresentando na análise várias patologias; sujidades 

acumuladas e aderidas, destacamentos, desagregação dos pigmentos, lacunas de 

policromia, intervenções anteriores descaraterizantes.  

As várias fases são descritas no relatório, constando os procedimentos técnicos e 

materiais adotados
1284

. Contêm registos fotográficos como testemunho documental das 

várias etapas de trabalhos. 

 
   

Limpeza a seco e 

química
1285

 

Imagem após a 

intervenção
1286

 

Imagem antes da 

intervenção
1287

 
Imagem  após 

1288
 

Esta intervenção finaliza com recomendações preventivas, demonstrando a aplicação de um 

critério de restauro preventivo e ainda com uma análise e identificação dos agentes de 

deterioração.  

                                                           
1281

  Cf. com Relatório do Mural da História, pp1-12.  
1282

  Idem, Cf. Nota na p.11. 
1283

 O relatório é datado de 8 de junho e assinado por Artur Jaime Duarte. 
1284 As fases enunciadas consistem nas seguintes: levantamento fotográfico geral; remoção superficial do 

pó acumulado; pré-fixação pontual da superfície policroma; desinfestação e imunização curativa, 

preventiva; consolidação do suporte; limpeza da superfície policroma; colagem das zonas que 

apresentam elementos destacados; tratamento e neutralização de elementos oxidados; reconstituição 

de lacunas volumétricas; colmatação de fendas e de lacunas; preenchimento e nivelamento de lacunas; 

aplicação prévia de camada de proteção; reintegração cromática; aplicação de filme de proteção final. 
1285

  Imagem extraída do relatório p.14. 
1286

 Idem, p. 16. 
1287

 Idem, p.2. 
1288

 Idem, p.8. 
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Verificamos, na análise efetuada ao processo da intervenção na globalidade, ter sido um 

projeto consolidado, com uma equipa multidisciplinar, sendo uma mais-valia sempre 

que possível a realização de estudos arqueológicos em edificados medievais.  

Apurámos o acompanhamento constante do responsável pelo projeto, arquiteto Miguel 

Malheiro, sendo por diversas vezes referido nos relatórios de visitas à obra as últimas 

decisões nas conclusões dos trabalhos. As fichas seguiram a metodologia habitual dos 

restantes elementos até agora abordados, foram sempre corretamente preenchidas, 

denotando um extremo cuidado com as normas e segurança no trabalho, assim como 

nos detalhes da empreitada
1289

. Temos no entanto que observar, no conjunto dos quinze 

elementos analisados no âmbito do restauro do século XXI, que esta igreja destaca-se 

das restantes integradas no mesmo programa de intervenção pelos materiais e 

linguagem arquitetónica utilizada. As outras mantiveram um programa de conservação 

idêntico ao apresentado inicialmente antes da intervenção. A atenuante para este facto 

suceder em Vila Verde pode prender-se com ter sido praticamente um projeto de raiz, 

dado o extremo caso de abandono a que a igreja estava votada.  

Sobre esta igreja, Rosário Machado fez uma afirmação relevante no âmbito patrimonial 

e citamo-la,“ São Mamede mostrou-nos que quando um monumento não é vivido 

morre
1290

.” Concluímos esta análise com imagens de antes e após a intervenção, à 

semelhança com as estampas dos Boletins
1291

.  

  
Fachada principal antes da intervenção Fachada principal após a intervenção 

 

6.2- Análise de critérios  

Podemos considerar que nos últimos anos do século XX e no arranque do século XXI, 

os critérios de intervenção abarcam uma pluralidade de soluções, embora exista uma 

                                                           
1289

Forte de Sacavém – Igreja de São Mamede de Vila Verde, D.R.E.M.N. Processo 2507 cx.34/31. 

Relatório de 18 de setembro de 2006. Citamos, “a equipa técnica alertou o Sr. Augusto de Oliveira 

para o cumprimento do prazo da obra, nomeadamente para a aplicação do lajedo de granito, ao que 

o Sr. Augusto de Oliveira justificou que aguarda a entrega das peças de granito ainda durante a 

presente semana”.  
1290

Excerto de entrevista realizada a Rosário Machado, a 21 de dezembro de 2011 no VALSOUSA, 

Lousada. 
1291

 Imagens extraídas da comunicação do arquiteto Miguel Malheiro no I Congresso Internacional da  

Rota do românico, setembro de 2011.  
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tendência geral direcionada para a conservação e manutenção, limitando-se esta a 

aspetos de natureza técnica ou de simples beneficiação e arranjos de envolventes. Esta 

atitude deve-se presumivelmente às críticas das práticas de restauro desenvolvidas no 

século XX, políticas de higienização no urbanismo e de restauros estilísticos nos 

imóveis, condenados como teoria geral, sem no entanto validar-se o efeito de 

conservação nos mesmos, que de outra forma estariam votados ao “abandono” e à 

mercê de políticas institucionais, e de incertezas quanto ao seu possível destino.  

O início do século XXI é pois marcado com aplicações prudentes, de salvaguarda, 

beneficiação e conservação do edificado, imperando uma implementação de equipas 

interdisciplinares com recursos constantes a diversas áreas de especialidade, conforme 

se pode comprovar nas intervenções em estudo, nos diversos exemplos mencionados da 

atuação sobre os bens móveis. Lembremos que em relação ao processo de maturação de 

projetos, quando Alberti referia o princípio de duração
1292

 também aconselhava a 

importância da consulta de todos os que estivessem envolvidos no projeto, em todas as 

etapas da edificação, por forma a evitar possíveis falhas ou erros do arquiteto
1293

. Sobre 

este assunto, é suposto que o autor teste a competência de todos os intervenientes no 

processo construtivo, questionando não somente a competência dos operários, mas, que 

igualmente investigue sobre a sua própria personalidade
1294

. O arquiteto, como autor do 

projeto, deve equacionar a exequibilidade e o valor do programa a que esteve 

sujeito
1295

.  

A valorização de vestígios arqueológicos é igualmente um outro critério subjacente nas 

intervenções atuais, sempre que possível, mediante a disponibilidade dos recursos 

financeiros ou humanos, efetuando-se um levantamento das pré-existências
1296

.  

                                                           
1292

 Cf. com Capítulo 2, o Lugar, p.49.  
1293

 CHOAY, Françoise in A Regra e o Modelo – Sobre a Teoria da Arquitetura e do Urbanismo, Edição 

Caleidoscópio, 1.ª edição, abril de 2007, p.113. 
1294

 Cf. CHOAY, Françoise in A Regra e o Modelo, p.86. Citemos que este exercício de auto questionação 

que o arquiteto deve formular encontra-se descrito no livro de Alberti, Capítulo 2, p.103 e 105, “o 

arquiteto deve interrogar-se acerca da sua própria personalidade, officii erit ea spectasse (…) qui sis 

id agas”. 
1295

 Cf. CHOAY, Françoise in A Regra e o Modelo, p.87. 
1296

 Curiosamente, preserva-se o subsolo para as intervenções futuras e gerações posteriores, sem que a 

nossa possa usufruir da presença dos elementos. Já analisámos uma intervenção, em que a descoberta 

de um mosaico romano teve o critério de ficar cuidadosamente salvaguardado, encontrando-se in situ 

uma reprodução do mesmo, para que as gerações futuras possam usufruir do original. SOUSA, 

Alexandra Lage Dixo – Casa do Infante/Intervenções. Porto: Dissertação de Mestrado apresentada à 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004, I volume.  Cf. p.178. 


