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RESUMO: Recomendados nos manuais e consagrados na legislação patrimonial, os 

contributos de diferentes ciências em prol da salvaguarda do património artístico 

constituem um lema em cada programa de conservação e/ou restauro e em cada 

intervenção executada. A interdisciplinaridade assumiu-se como expressão obrigatória em 

todo este processo de ação patrimonial, embora na prática nem sempre seja observada.  

Propomo-nos fazer uma breve reflexão sobre a importância do conceito, avaliar o papel do 

historiador da arte no processo e passar em análise algumas das intervenções mais 

emblemáticas das últimas duas décadas em Portugal. 
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ABSTRACT: Recommended in manuals and highlighted in patrimonial legislation, the 

contributions of different fields of knowledge for the safeguard of artistic heritage constitute 

a motto in each conservation program e/or restoration and in each intervention. The 

multidisciplinary approach became an obligatory expression in the entire process of 

heritage action, although it is not always observed in practice. We set out to reflect upon the 

importance of this concept, evaluate the role of the art historian for this process and analyze 

some of the most emblematic interventions in the last two decades in Portugal. 
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Em retrospetiva 

Há aproximadamente 15 anos escrevíamos um artigo sobre ‘O Historiador da Arte e a 

Intervenção no Património Arquitetónico’ a propósito da obra, então em curso, no claustro 

do Mosteiro dos Jerónimos [1]. Volvidos estes anos, voltamos ao tema a fim de avaliar, de 

forma retrospetiva, qual tem sido o papel do historiador da arte no campo da salvaguarda 

patrimonial, sob o signo da interdisciplinaridade. 

Se a Carta de Veneza, em 1964, consagrava já, no seu artigo 2º, o recurso “a todas as 

ciências e técnicas que possam contribuir para o estudo e a proteção do património 

monumental”, entre nós a interiorização do conceito e a prática do mesmo não seriam 

mailto:mjneto@fl.ul.pt


imediatas.  Apesar de, nos anos sessenta, a DGEMN que tutelava a intervenção nos 

monumentos nacionais, ter dado mostras de uma abertura a novos preceitos assumidos 

internacionalmente no pós-guerra, a orientação dos trabalhos continuava a ser da exclusiva 

responsabilidade dos arquitetos daqueles serviços. A colaboração de historiadores da arte, 

como Mário Tavares Chicó ou Ayres de Carvalho, com os arquitetos Humberto Reis, Luís 

Benavente ou Peres de Guimarães, resultava em ações pontuais, apesar de frutuosas para 

ambas as partes. Da mesma forma, tomava-se consciência dos efeitos nocivos da poluição 

atmosférica, exponenciada com a nova vaga de industrialização, sobre os materiais de 

construção dos monumentos. Sob a realidade de ‘as pedras também morrem’ [2], colocava-

se a necessidade de chamar, ao grupo de trabalho, especialistas na área da alterabilidade de 

materiais. Contudo, mesmo no pós 25 de Abril e já com novos organismos a se desenharem 

no regime tutelar do património artístico nacional, a interdisciplinaridade era sobretudo um 

conceito politicamente correto, cuja prática continuava muito tímida. 

 

Um novo paradigma 

Seria em meados dos anos noventa que, enquadrada numa conjuntura favorável, assistimos a 

uma intervenção tornada emblemática a diferentes níveis. Tratava-se da Torre de Belém, um 

dos monumentos nacionais, mais carismáticos e verdadeiro ícone da cidade de Lisboa e da 

aventura portuguesa dos Descobrimentos. Premiada com o Prémio Europa Nostra, em 1999, 

a intervenção coordenada pela World Monuments Fund – Portugal tinha a novidade de ter 

sido suportada por mecenato e levada a prática segundo a orientação meticulosa de uma 

equipa científica multidisciplinar e por competentes profissionais de conservação e restauro 

[3]. Delgado Rodrigues, um dos membros da equipa científica, escreveu já sobre a 

legitimidade de se poder falar de um ‘efeito WMF’ em Portugal, tendo em conta as 

orientações praticadas nos trabalhos de conservação do exterior da Torre de Belém [4]. 

Coincidindo com as diretrizes de atuação da WMF entre nós, uma nova geração de técnicos 

de conservação e restauro emerge, resultado do investimento numa formação adequada feita, 

não apenas lá fora, mas, também, nos cursos nacionais, então projetados no ensino 

universitário e politécnico. O ambiente era, como referimos, favorável à emergência de uma 

nova sensibilidade e atitude para com o património nacional. A opção política de manter a 

descoberto as gravuras no Vale do Côa, classificadas como Património Mundial pela 

UNESCO, em 1998, galvanizava um reconhecimento público da importância da herança 

cultural para o país e, consequentemente, projetava quem na área trabalhava. 

Contudo, a História da Arte havia de esperar pela segunda grande intervenção a cargo da 

WMF-P levada a cabo no claustro do mosteiro dos Jerónimos, para se fazer representar na 

equipa de consultores científicos responsáveis pela preparação e acompanhamento dos 

trabalhos. Foi uma experiência inovadora que pudemos testemunhar na primeira pessoa. 

O claustro apresentava sinais preocupantes quanto ao seu estado de conservação. O tipo de 

construção exterior sujeita às agressões do meio ambiente, nomeadamente às intempéries e 

às fortes escorrências de águas pluviais favoreceu o aparecimento de um conjunto de 

patologias, com destaque para a forte colonização biológica, o aparecimento de crostas 

negras, o decaimento de elementos pétreos e as juntas dilatadas e abertas. 

O programa de conservação foi acionado de acordo com parâmetros metodológicos já 

praticados na Torre de Belém e que, entretanto, haviam de ganhar sistematização teórica na 

nova Carta de Cracóvia de 2000. Os trabalhos no claustro belemita contaram com um 

programa de conservação (segundo a nomenclatura expressa na referida Carta, entenda-se 



conservação como o conjunto de atitudes tomadas no sentido de fazer perdurar o 

monumento) elaborado por uma equipa interdisciplinar de consultores científicos, com vista 

à preparação e execução do projeto de restauro. Segundo a definição expressa no documento 

de Cracóvia o projeto de restauro resulta da seleção de políticas de conservação, 

constituindo o processo através do qual a conservação do património edificado e da 

paisagem é levado a cabo. Ainda em estrita consonância com os preceitos enunciados na 

Carta, foi tida em conta a manutenção do projeto executado como parte fundamental do 

processo de conservação, pensando em possíveis deteriorações e implementando medidas 

preventivas. 

O historiador da arte assumiu, então, o papel que lhe cabe, em tarefas desta natureza, 

assegurando o estudo histórico artístico do momento, procurando fixar as campanhas de 

obras e os trabalhos de restauro levados a cabo depois da laicização do mosteiro. 

Foi necessário determinar as origens dos materiais utilizados ao longo dos tempos na 

construção, nomeadamente da rocha (liós), bem como das tecnologias construtivas e da 

organização de estaleiro implementadas. Todo este trabalho, em plena cooperação com os 

outros membros da equipa científica, foi fundamental para estabelecer a origem de cada 

elemento, qual a pedreira que forneceu a rocha para a sua execução, que processos de 

extração, corte, transporte, aparelhamento e acabamento sofreu, que transformações teve, 

que outros materiais recebeu (argamassas, pigmentos, etc.) em que circunstâncias, com que 

intenções, Enfim, um conjunto de informações essenciais para a persecução do projeto de 

restauro 

 

 
Fig. 1 Intervenção em curso no claustro do Mosteiro dos Jerónimos, 2000. 

 



Por vezes, foi necessário resolver dúvidas pontuais que obrigaram a uma investigação 

específica como, por exemplo, a propósito deteção, por parte das análises químicas, de 

sulfato de cálcio hidratado (gesso) em diversos pontos das paredes interiores das quatro alas, 

sem explicação aparente. Com a nossa investigação viemos a perceber tratarem-se dos restos 

de sancas e cornijas feitos em gesso para ocultarem a instalação elétrica montada para a 

Exposição de Arte Missionária que teve lugar no claustro em outubro de 1951.  

Mas se o contributo da investigação histórica e artística se revelou imprescindível para a 

compreensão do monumento e colaborou ativamente no suporte de opções a tomar, o 

proveito para o historiador da arte foi igualmente substancial. A oportunidade de desfrutar 

de muito perto da obra, já que os andaimes permitiam a proximidade do contacto visual, 

constituiu uma experiência nova e enriquecedora. Revelam-se pormenores, há uma nova 

perceção de pequenos elementos originais e restaurados, uma nova leitura das diferentes 

épocas e mesmo as qualidades plásticas dos mestres canteiros são percebidas com outra 

clarividência, como o friso superior com magníficos retratos esculpidos com particular 

delicadeza e pormenor. 

De todo o processo de preparação e execução da obra foram feitos relatórios 

circunstanciados para os serviços da tutela e apresentados à comunidade científica e ao 

público em geral os principais passos da intervenção, com a publicação de uma monografia 

[5].  

 

 
 

Fig. 2 Claustro do Mosteiro dos Jerónimos durante a intervenção em 2000, pormenor de um dos 

ângulos, sendo notória a diferença entre as alas antes e depois do restauro. 

 



A consagração na lei 

Como Delgado Rodrigues sustenta, as intervenções nos dois grandes monumentos de Belém 

contribuíram, enquanto exemplos metodológicos de ação, para uma nova atitude no campo 

da salvaguarda patrimonial, revelando-se, de imediato, num maior cuidado com a 

preparação e apresentação de cadernos de encargos de obra.  

Os efeitos fizeram-se ainda sentir ao nível do enquadramento legal, com a publicação da Lei 

107/2001. A nova lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do 

património cultural consagrava no seu artigo 45º a importância da interdisciplinaridade, e 

determinava a obrigatoriedade dos estudos e projetos com vista a obras de conservação e 

restauro em monumentos integrarem “um relatório sobre a importância e a avaliação 

artística ou histórica da intervenção, da responsabilidade de um técnico competente nessa 

área”. Ainda no mesmo artigo, a lei passava a impor, concluída a intervenção, a necessidade 

de ser elaborado um relatório “onde conste a natureza, as técnicas, as metodologias, os 

materiais e os tratamentos aplicados, bem como documentação gráfica, fotográfica, 

digitalizada ou outra sobre o processo seguido”. Esta determinação ficava, igualmente, 

estendida ao património móvel classificado e veio a ter uma maior concretização no 

Decreto-lei nº 140/2009 de 15 de junho.  

A prática interdisciplinar e a presença do historiador da arte passavam a ter novo 

enquadramento legal no regime jurídico nacional do património cultural. È já sobre a 

moldura da lei 107 que decorre o concurso internacional para a recuperação de Santa Clara-

a-Velha, em Coimbra, ganho pelo Atelier 15, com projeto dos arquitetos Alexandre Alves 

Costa, Luís Urbano e Sérgio Fernandez. Depois de séculos submerso pelas águas do 

Mondego, o antigo convento das clarissas, fora submetido a um engenhoso processo de 

secagem a fim de permitir os trabalhos arqueológicos em execução durante a década de 

noventa e os estudos histórico-artísticos. Decidiu-se então pela permanente emersão do 

monumento das águas, com a construção de uma cortina de contenção. Seguiu-se a 

execução do projeto de musealização do monumento, contemplando os acessos, percurso de 

visita e centro interpretativo. 

 

   

                    

Fig. 3 Santa Clara-a-Velha antes e depois da campanha arqueológica e da construção da cortina de 

contenção periférica das águas. 

 

 



 

Novos curricula dos cursos de História da Arte 

Atendendo a um novo posicionamento da História da Arte no quadro atuante da salvaguarda 

do património artístico, são pensados modernos cursos de pós-graduação, segundo uma 

articulação multidisciplinar. Tendo a História da Arte como epicentro, agregam-se 

diferentes áreas complementares, como a História e Teoria do Restauro, a Gestão Integrada 

do Património Artístico, os Métodos Laboratoriais de Diagnóstico e Estudo da Obra de Arte, 

a Peritagem de Obras de Arte, o Direito do Património Cultural, entre outras. 

De igual modo, os primeiros ciclos de estudos compreendem um reforço da componente 

prática, com a introdução de técnicas de inventário, pesquisa documental e a abordagem de 

casos de estudo, bem como a realização de estágios curriculares nos museus e monumentos 

nacionais. 

Nos últimos 15 anos, têm vindo, pois, a surgir novos profissionais com perfil de gestores 

patrimoniais, habilitados com uma formação polivalente aglutinada pela História da Arte. 

Cada vez mais, são exigidas competências a estes profissionais, a fim de promoverem o 

estudo da obra de arte, assegurar a sua conservação, estimular a seu conhecimento e a sua 

fruição, através de uma divulgação concertada e eficaz. 

 

Um necessário equilíbrio 

A obra de arte tende a ser vista integrada num todo: pertencente a um conjunto, inserida 

num ambiente, explicada por um programa, ou determinada por um discurso de afirmação, 

propaganda ou poder. E é esta complexa perspetiva globalizante que devemos descodificar 

antes de tocar na obra, mesmo quando é a sua preservação a estar em jogo. Mas se esta é a 

visão do historiador da arte, a ótica das ciências exatas, observa os materiais nos quais a 

obra é feita: o seu comportamento, a sua alterabilidade; causas, efeitos e procura atuar sobre 

estes, refreando a deterioração. Há, ainda, a posição de quem é responsável por assegurar a 

funcionalidade da obra, podendo já não ser aquela que serviu à sua conceção.  

Tomando como exemplo, o programa de conservação a que foram sujeitos os jardins do 

Palácio Nacional de Queluz, entre 2006 e 2010, outra marcante intervenção coordenada pela 

WMF-P, é possível avaliar o equilíbrio necessário, quando se juntam os vários ramos do 

saber, com o objetivo de fazer perdurar o bem cultural. Os jardins foram tomados no seu 

conjunto, compreendendo o canal revestido a azulejos, os lagos com os respetivos jogos de 

água e esculturas, e o conjunto de estatuária de pedra e de chumbo. Quis a direção dos 

trabalhos poder contar com a experiência de conceituados conservadores ingleses na área 

das esculturas de chumbo. Sabia-se que os exemplares de Queluz tinham vindo de 

Inglaterra, em meados do século XVIII, e por analogia estavam atribuídas à oficina de John 

Cheere. A pesquisa histórica-artística veio comprovar documentalmente não apenas esta 

autoria, mas também deu a conhecer o número de peças encomendadas pelo príncipe D. 

Pedro ao artista inglês, o acabamento pintado que possuíam e as recomendações para a sua 

boa conservação. Fizeram-se importantes workshops para introduzir os técnicos nacionais 

nas particularidades de conservação deste tipo de escultura, a par de outras ações 

semelhantes no campo da pedra, azulejaria, hidráulica, botânica, etc. [6]. 



. 

 

Fig. 4 John Cheare, Caim e Abel, pormenor da escultura antes do restauro, Jardins do Palácio Nacional 
de Queluz, 2006. 

Porque a conservação e o restauro das obras de arte é sobretudo um ato crítico, utilizando a expressão 

de Brandi, é fundamental gerar uma harmonia em favor de uma profunda reflexão. Há que evitar o 

desequilíbrio no processo de ação entre as equipas científicas interdisciplinares que devem ser 
constituídas para conhecer profundamente a obra e perpetuar a sua memória e as empresas de restauro, 

sobretudo quando se adjudicam intervenções sem estudos prévios, sem critérios, apenas valorizadas 

pelo potencial tecnológico utilizado e pelo montante de verbas a despender.  

Considerações Finais 

Temos bons exemplos de atuação, nos últimos 15 anos em Portugal. A interdisciplinaridade 

deu provas de funcionar e alcançar bons resultados. O historiador da arte viu o seu papel 

reconhecido na prática e até ratificado no regime jurídico do património cultural. Mas não 

nos iludamos, quando temos ainda um longo caminho a percorrer. Passar do exemplo à 

prática corrente é um desejo que implica investimento no capital humano e na demonstração 

dos resultados. Ter um profissional da Historiador da Arte num processo de intervenção de 

um bem cultural-artístico é tão imprescindível como ter qualquer outro técnico ou cientista. 

Pretende-se que este seja chamado não apenas para cumprir a lei, mas para ser ouvido e 

prestar o seu contributo na difícil tarefa da preservação da nossa herança cultural. 
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