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Retomando o pro~ama de restauro do centro histórico de Roma, durante o qual foram gastas verbas extraordinariamente elevadas
num tempo muito limitado, é de recordar o alerta lançado em 1995 por Giovanni Carbonara para o risco da sua não inserção num
plano de manutenção programada e para os erros de descontinuiaade em que estes programas "extraordinários" de incentivo
nl)dem incorrerl.Abandonados durante muito tempo, os edifícios são objecto de operações de recuperação só quando as deteriorações são já muito
graves e parte imRortante do material histórico se perdeu. Por outro lado, padecem do problema de não contarem com os ciclos
naturais ae degraâação a que as recentes intervenções de conservação serão de novo suJeitas. Uma vez recuperados, os edifícios
são mais uma vez deixados sem cuidados alguns que impeçam novas degradações.
Uma das chaves para a solução deste prob1ema reside na redescoberta e' na reutilização da cultura da manutenção, tema do
Colóquio de Bressanone do passado ano para o qual contribuíram muitas personalidades da Conservação Italiana2. Deste debate,
concluiu-se que a manutenção baseada em téCnIcas tradicionais e contemporâneas deve ser programada já durante as grandes
acções de conservação e requalificação dos edifícios. Destinada a manter um edifício em uso, deve ser repetida no tempo, ser sobre-
tudo preventiva e menos correctiva ou de reparação.
Para a preservação do património arquitectonico não são só necessárias acções pontuais mais ou menos visíveis, mas sobretudo
acções programadas, orientadas, contínuas e difusas. Esperemos que o debate italiano sirva para evitar quebras de continuidade
como as que poderão ocorrer no final da implementação de programas como o novo paus, que agora se inicia. I
1 CARBONARA Giovanni, - "Roma straordinaria". Revista ANANKE, N°. 10, Itália, 1995, pp:87-89.
2 BISCONTIN Guido (ed.), DRIUSSI Guido (ed.), Atti deI Convegno di Studi - Ripensare alia manutenzione: ricerche, progettazione, materiali, tecniche per Ia cura deI costruito,
Bressanone (Scienza e Beni Culturali XV), 29 ~u~o - 2 lu!(lio 1999, Marghera-Venezia, Arcadia Ricerche, 1999.
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