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Sendo o restauro arquitectónico, no sentido da conservação e/ou recuperação de 
uma linguagem formal original, um fenómeno de sempre, é certo que foi no século 
XIX que se afirmou como disciplina. Segundo Viollet-le-Duc, no seu Dictionnaire 
Raisonné de l'Architecture Française, quando define o restauro: «a palavra e a coisa 
são modernas». O autor nega, ao passado grego, romano e medieval, a ideia de 
restauro, observando que só o seu tempo, desde que existe a disciplina histórica, 
assumiu uma atitude distinta na relação com o passado 1• A origem do restauro, 
segundo Viollet-le-Duc está ligada ao desenvolvimento da ciência oitocentista prota
gonizado pela paleontologia, a filologia, a etnologia e o conhecimento da Idade 
Média, na qual deve aprender-se a construir. Restauro e projecto fundem-se quando 
o arquitecto tem a capacidade de compreender a lição do passado. O restauro é pois, 
uma grande descoberta disciplinar que concilia a ciência da análise histórica com a 
arquitectura 2. 

Os conceitos de Viollet-le-Duc fazem parte de uma teoria moderna da arquitec
tura, que observa o passado como um objecto de análise científica, de pesquisa e 
aprendizagem. Esta atitude implica uma ruptura da sua época relativamente ao tempo 
precedente, porque a eleição que faz da arquitectura medieval radica na análise e no 
entendimento das construções daquela época, como estruturas orgânicas e funcionais. 
O valor histórico dos monumentos, interessa-lhe menos do que a arquitectura medieval, 
ou as lições de que dela retira. É por esta razão que os seus restauros são tão «radicais» 
e a sua célebre definição de restauration, admite a reconstrução de um edifício num 
estado completo que pode nunca ter existido. 

Estes conceitos não correspondem à grande maioria das obras praticadas em 
Portugal no século XIX e em outros países europeus. A definição de restauro que 

Departamento de Ciências e Técnicas do Património da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto. 

1 VIOLLET-LE-DUC. Eugéne, S./v. Restauration. «Dictionnaire Raisonné de I' Architecture 
Française du XI au XVIéme siêcle». Vai. 8, Paris. 

2 Cfr. a análise da teoria de Viollet-le-Duc em: TORSELLO, Paolo, Restauro Architettonico. Padri, 
Teorie, Imagini. Milão: Franco Angeli, 1994, 5." edição, pp. 17-22. 
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apresenta, como uma disciplina nova, é uma definição que cabe a Viollet-le-Duc e 
não pode ser expandida à cultura do restauro na sua totalidade. 

No panorama do restauro no Portugal Oitocentista, o restauro da igreja de 
S. Miguel do Castelo dirigido por Martins Sarmento (1833-1899), tal como depois 
acontecerá no restauro da Sé-Velha de Coimbra, realizado entre 1893 e 1918, sob 
a direcção de António Augusto Gonçalves (1848-1932), assume um carácter moderno 
já que o passado é, tal como para Viollet-le-Duc, encarado como um objecto de análise 
científica. 

Francisco Martins Sarmento adoptou uma metodologia que partiu da leitura 
do monumento como fonte primária de conhecimento para «voltar ao monumento 
como território operativo daquele conhecimento (fundamento de qualquer restauro 
moderno)» 3. Martins Sarmento optou pela reconstituição de alguns elementos que a 
sondagem de pendor arqueológico, ao pôr a descoberto um conjunto de aduelas româ
nicas, permitiu sem, no entanto, tentar a reintegração completa do templo 4 • 

O restauro da igreja de S. Miguel do Castelo de Guimarães, teve início em 1874 
sob a direcção de uma comissão constituída por Francisco Martins Sarmento, o Padre 
António Ferreira Caldas, J. Pinto de Queirós e o cónego José Aquino Veloso de 
Sequeira, aconselhada por João Maria Feijó, sócio da Associação dos Arquitectos 
e Arqueólogos e professor de Arquitectura na Escola do Exército, que se deslocou a 
Guimarães para prestar alguns esclarecimentos à comissão 5. 

Restauro considerado exemplar, custeado por o Ministério das Obras Públicas, 
por uma subscrição local (M.O.P. - 1:200$000; subscrição- 700$000) e pelo próprio 
Martins Sarmento que financiou as obras do arco cruzeiro 6, mereceu rasgados elogios 
da imprensa vimaranense e da Associação dos Arquitectos e Arqueólogos, que atribuiu 
uma medalha a Francisco Martins Sarmento. 

«A segunda medalha, votada ao Sr. Francisco Martins Sarmento, foi outra 
justiça praticada a favor de uma idéa, se não nova, nunca tão escrupulosamente 
estremecida e executada. Estava cabida em ruinas, a egreja de S. Miguel, do castello 
de Guimarães, do estylo architectonico a que chamarei romão, ou romano, para o 
distinguir do classico e do ogival. O sr. Sarmento tomou fervorosamente a peito a 
sua restauração; mas com uma illustração, um bom senso, e uma tenacidade, dignas 
de todo o louvor. 

O Sr. Sarmento comprehendeu, que a restauração d'aquelle templo deveria 
fazer-se o mais rigorosamente passivei, no estylo e costumes da epocha em que primi
tivamente fôra construido. Ao cabo de trabalhoso lidar, tomadas as convenientes 
disposições, tem conseguido lograr o seu empenho. Honra lhe seja! Que exemplo 

3 TOMÉ, Miguel, Património e Restauro em Portugal ( 1920-1995). Porto: FAUP publicações, 
2002, p. 31. 

"' TOMÉ, Miguel, Património e Restauro em Portugal ( 1920-1995). Porto: FAUP publicações, 
2002, p. 31. 

5 VILLELA, Sá, Boletim Architectonico e de Archeologia. Lisboa, 1876, 2.~ série, n."IO, pp. 147-148. 
6 CALDAS, Pe. José Ferreira, Guimarües. Apollfamellfos para a sua hislória. 2 vo\s, Porto, 1881, 

pp. 8-9. 
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este para os que, dizendo-se artistas, e para os que taes trabalhos lhes encarregam, 
por ahi procedem a conspurcações da arte em vez de restaurações: e não poucas vezes 
á custa da nação, que tem pago caro algumas vergonhas da nossa illustração, assim 
exposta á irrisão dos intendidos! (sic) (Ora quem terá tão falto de toda a humanidade 
e conhecimento das lettras, que não chore e leve a mal, tão nobres testemunhos da 
antiguidade, assim serem mal tragidos e desfigurados, por homens sandeus e mal 
ensinados?)» 7 • 

O desagrado que provocavam, em alguns meios, as obras de restauro que prosse
guiam no mosteiro do Jerónimos e na igreja e claustro da Madre de Deus, estará implí
cito nesta comparação com o restauro de S. Miguel do Castelo, também expressa por 
Inácio de Vilhena Barbosa, no decorrer das obras, quando elogia a conservação da 
antiga simplicidade e pureza de estilo da pequena igreja, aspecto muito raro nas recons
truções de edifícios antigos, que então se realizavam no reino 8• 

Em 1868 Caldas Júnior faz uma descrição da igreja que corresponde à exaltação 
dos valores da sobriedade e da simplicidade, atribuídos aos primeiros anos da monar
quia. A qualidade da construção é uma qualidade subjectiva e o seu principal valor é o 
de monumento histórico, dada a sua capacidade e memoração: 

«A architectura singela d'esta egreja traduz claramente a singelleza dos costu
mes, que caracterizavam os nossos antepassados, cujos feitos foram sempre mais 
grandiosos do que os padrões, que alevantaram para os perpetuar. 

Compõem-se este monumento interiormente de dous espaços limitados, a 
capella mór e o corpo da egreja divididos por um arco baixo e de pobre construcção. 
Possue dous altares lateraes, do lado da epístola, dedicado a St.a Margarida, que tendo 
sido imagem de muita devoção fez esquecer o padroeiro d'esta parochia, e é hoje 
mais conhecida esta egreja pelo nome desta virgem: o outro encosta-se à parede do 
lado do evangelho, e é consagrado a Nossa Senhora da Graça. ( ... ). 

As paredes exteriores mostram em toda a volta uma cachorrada de pedra, que 
antigamente serviu para sustentar um claustro, ou alpendrada, que cobria algumas 
sepulturas, cujos vestigios desapareceram; notando-se agora apenas uma, fronteira 
á porta principal, que dizem esconder os ossos d'um artista que trabalhara na 
construcção desta egreja. Consta esta sepultura d'uma pedra tosca, nivelada com o 
adro com a inscrição de «loão Fernandez)) e por baixo nota-se um machado gravado 
sem mte. 

Na parede que mira para o norte, vêem-se dous tumulos mettidos em arcos no 
grosso da mesma parede, que a historia e a tradição ignoram a quem pertençam>) 9. 

Em ofício de 23 de Julho de 1873 o Presidente da Câmara de Guimarães, Avelino 
da Silva Guimarães, solicita ao Governador Civil do Distrito de Braga a sua inter
venção junto do arcebispo, para que este entregue à administração da Câmara a igreja 

7 VILLELA, Sá. Boletim Architectonico e de Archeologia. Lisboa, 1876, 2.' série, n.0 10, pp. 147-148. 
8 BARBOSA, L de Vilhena, Igreja de S. Miguel do Castelo de Guimar{ies !. «Ü Commercio do 

Porto)). Porto 11. 0 17, 211111875, p. I. 
9 CALDAS JÚNIOR. Pe. A. J. F., Variedades, Guimarães III, (Comimwçiio). «Religião e Patria». 

Guimarães, 11.
0 27,22/8/1868, p. 3. 
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de S .. Miguel do Castelo que estava em ruínas, para que aquela procedesse às repara
ções necessárias. «Tendo-se desmoronado o frontal da igreja de S. Miguel do Castello, 
d'esta cidade, e achando-se o resto da egreja em extrema ruina» 10• 

Parte da fachada ocidental tinha sido derrubada por um temporal e toda a igreja 
apresentava estado de ruína. As imagens devocionais e as alfaias litúrgicas foram 
retiradas para a Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira sendo a igreja fechada, já 
que o culto era aí impraticável li. 

Um ano depois mantinha-se o estado de ruína, conforme noticia o periódico 
Religião e Pátria: 

«Ha mais d'um anno que um temporal arrazou parte da frente d'este velho 
e historico templo, e que, em consequencia d'isso e do seu ameaçador estado de 
completa ruína, se transferiram para a egreja collegiada as estatuas dos santos que 
alli se veneravam, e se lhe fecharam as portas, annexando-se á freguezia de Nossa 
Senhora da Oliveira os fogos que constituiam aquella parochia. ( ... ). 

A Camara municipal quiz accudir ao velho monumento, e sollicitou para isso 
a competente auctorização, que lhe foi negada pelo motivo de não ser a egreja 
propriedade do municipio» 12 • 

As obras de restauro começaram, em 1874 13, pela demolição das paredes, cuja 
precaridade era maior do que inicialmente se julgara, logo depois reformadas. O arco 
triunfal, resultante de urna reforma da Época Moderna foi destruído, urna vez que 
entretanto foram encontrandos os vestígios da antiga imposta. Um conjunto de aduelas 
que estava sob as escadas laterais do adro e outras, que haviam sido colocadas na 
porta norte, foram utilizadas no restauro do arco. As restantes aduelas encontradas 
nas escadas foram dispostas na parede do adro lateral às escadas, acompanhadas da 
seguinte inscrição: «Do arco primitivo da capella-mór» 14• 

A igreja receberia altar, púlpito e portas desenhados pela Associação dos Arqui
tectos e Arqueólogos. Os muros foram raspados de caiações, sendo apenas as juntas 
tomadas 15 O restauro da D.G.E.M.N. (1940) alterou o aspecto então conferido ao 
templo, criando outro arranjo do espaço envolvente, demolindo a sacristia encostada 
ao muro sul e o campanário, e colocando um tímpano liso no portal voltado a ocidente. 

O prestígio da igreja era imenso, na cidade e no país, não pelo seu programa cons
trutivo, mas pela proximidade com o Castelo e principalmente por a tradição afirmar 
que neste templo fora baptizado D. Afonso Henriques. A simplicidade e o reduzido 
programa faziam desta igreja uma amostragem das virtudes e dos tempos do rei 

10 O Commercio do Porto. Porto, 11.
0 171, 251711873. 

11 O Commercio do Porto. Porto, 11.
0 171, 2517/1873. 

12 A egreja de S. Miguel do Castello. «Religião e Patria)), Guimarães, n.0 20, 16/5/1874. 
13 O Commercio do Porto. Porto, n. 0 203, 29/8/1874, p. I. 
I-+ CALDAS, Pe. José Ferreira, Guimarües. Apontamentos para a sua história. 2 vols., Porto, 188 J, 

pp. 8-9. 
15 O Commercio do Porto. Porto, 11.

0 46, 25/2/1875, p. l. 
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fundador da monarquia. O seu valor como monumento histórico era muito elevado. 
O restauro mantendo a «pureza do estilo» agradou a todos. 

Martins Sarmento, arqueólogo de formação positivista, deixou aqui a sua marca 
de amante das descobertas dos objectos do passado, carregados de veracidade histó
rica. O facto de ter colocado algumas aduelas junto às escadas bem como a inscrição 
que as acompanhou, é significativo do espírito de arqueólogo que expõe os elementos 
remanescentes, valorizando-os, e do rigor com que orientou o restauro da igreja. 
O critério adoptado foi a reconstrução parcial do estado primitivo do monumento, 
unicamente nos elementos em que era possível fazê-lo, com rigor e autenticidade. 

Neste sentido as obras dirigidas por F. Martins Sarmento aproximam-se do 
restauro que A. A. Gonçalves dirigiu no templo da Sé-Velha de Coimbra. Como 
observou Miguel Tomé, os dois casos constituíram um contributo para o desenvolvi
mento da disciplina, bem como para o aprofundamento do conhecimento das quali
dades formais e construtivas dos monumentos românicos 16 . 

16 TOMÉ, Miguel, Património e Restauro em Portugal ( 1920-1995). Porto: FAUP publicações, 
2002, p. 31. 


