CASO DE ESTUDO

Tema de Capa

Igreja dos Paulistas
Resgatar o esplendor do Barroco

Órgão da igreja com a maquinaria e parte dos tubos já retirados
para restauro

INTERVIR NO PATRIMÓNIO
INTEGRADO MONUMENTAL
A Câmara Municipal de Lisboa (CML),
através da Direcção Municipal de Conservação e Reabilitação Urbana (DMCRU), tem vindo a apoiar a reabilitação
de uma série de igrejas e monumentos
do centro histórico da cidade.
Os monumentos reabilitados são, na
sua maior parte, imóveis classificados,
alguns mesmo monumentos nacionais,
pelo que seria lógico admitir que a sua
preservação e manutenção deveria caber às entidades competentes, como a
Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), ou o Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR). Todavia, é hoje evidente a dificuldade destas instituições
em acudirem a um tão grande número
de edifícios, sobretudo de forma adequada às suas permanentes necessidades de conservação. Amaioria das paró8

Pinturas e talha joanina da capela-mor após os restauros

quias que os utilizam, por sua vez, debate-se também com inúmeros problemas, sendo os seus limitados recursos
quase totalmente absorvidos por obras
sociais de apoio às comunidades locais.
Daí que a CML, através desta Direcção,
tenha tomado a iniciativa de apoiar a
reabilitação destes monumentos, tendo
a prioridade sido dada ao património
integrado dos interiores, invertendo
processos de degradação que em muitos deles se tinham já tornado preocupantes. Um dos casos que tipificava esta
situação era a Igreja de Sta. Catarina, na
Calçada do Combro, também conhecida por Igreja dos Paulistas. No seu tempo, cabeça de uma ordem religiosa
importante (dos Paulistas da Serra de
Ossa), é hoje sede de uma paróquia
pequena e empobrecida, embora paradoxalmente, em termos patrimoniais,
permaneça como uma das maiores e
mais ricas igrejas de Lisboa.
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Exemplar notável da arquitectura religiosa seiscentista, possui um excepcional programa decorativo no interior,
onde sobressaem, além dos altares laterais em talha dourada de “estilo nacional”, a pintura e a talha joanina do
órgão, transepto e capela-mor (esta última da autoria do entalhador-arquitecto Santos Pacheco) – considerados
expoentes máximos do período barroco. A celeridade da intervenção, neste
caso, beneficiou do facto de a igreja ter
sido anteriormente alvo de obras ao nível das fachadas e coberturas pela
DGEMN. Estas intervenções revestem-se de particular importância, na medida em que visam resolver problemas
que afectam as estruturas e coberturas
dos edifícios, quase sempre de consequências danosas para as espécies artísticas que estes albergam. Por conseguinte, a correcção de eventuais anomalias na própria construção constitui
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condic;ao previa indispensavel para actuar no interior, de modo a nao colocar
ern causa a eficacia das operac;oes de
conservac;ao e restauro a realizar.
Verificados os requisitos essenciais na
Igreja dos Paulistas, 0 primeiro passo
consistiu numa observac;ao atenta das
condic;oes ern que se encontravarnas especies do interior, tendo sido elaborado
o respectivo diagn6stico prelirninar. Este tern por finalidade informar as empres as e os tecnicos de restauro a consultar (aconselhados pelo Instituto Portugues de Conservac;ao e Restauro), sobre quais os problemas e orientac;oes
metodo16gicas principais que devem
ter ern conta nas suas propostas. De
acordo corn os criterios preestabelecidos pelo prograrna, estas devem contemplar a verificac;ao de prindpios geraiscomo:
- Abordagem dos tratamentos, preferencialrnente na perspectiva da conservac;ao, partindo do respeito pela obra de
arte, pela sua integridade, autenticidade e historicidade sem, no entanto, descurar as intervenc;oes de restauro sempre que estas se justifiquem;
- Respeito pelos materiais de origem,
privilegiando, nas diferentes operac;oes,
a utilizac;ao de rnateriais identicos e evitando, tanto quanta possivel, a introduc;ao de elementos estranhos aos que
compoem as especies;
- Sempre que os materiais tradicionais
nao forem os mais eficientes ou indicados para deterrninada operac;ao, procurar a sua substituic;ao por produtos recomendados para a conservac;ao e restauro, compativeis
corn os originais, de
qualidade comprovada, estaveis e tanto
quanta possivel reversiveis;
- Por fim, 0 curnprimento de todos os
procedirnentos gerais que, norrnalrnente, qualquer intervenc;ao de conservac;ao
e restauro exige, ou seja, olevantarnento
grafico e fotografico das especies ern
causa e 0 correcto diagn6stico das respectivas patologias; estabilizac;ao fisico-quirnica e neutralizac;ao dos factores de
degradac;ao, lirnpeza e consolidac;ao dos
diferentes materiais que compoem a
obra; reintegrac;ao estetica/restauro
e
protecc;ao final.

Cape/a-mar da igreja ap6s as trabalhas
de conservafiia e restaura

Depois de conduido 0 processo de consulta e escolhida a empresa e/ou os tecnicos responsaveis, deu-se entao inicio
aos trabalhos na igreja que, como ja foi
dito, apesar de ter sido objecto de intervenc;oes pontuais porparte da DGEMN,
tinha ja atingido urn estado de lenta mas
indisfarc;avel decadencia, que s6 atraves
deste prograrna se tern vindo a inverter.
Na capela-mor Garestaurada), 0 retabu10 principal, antes do tratarnento, apresentava urna das suas colunas solta, sem
qualquer func;ao estrutural e ern risco de
colapso. 0 interior da tribuna encontrava-se totalmente escurecido por intervenc;oes anteriores deficientes e pela sujidade, 0 mesmo acontecendo corn a talha e as grandes pinturas das paredes laterais, entao de impossivelleitura,
bem
como 0 fresco da ab6bada, cuja composic;ao e colorido s6 agora sao possiveis
apreciar. No transepto (ern fase de condusao), infiltrac;oes sucessivas de aguas
pluviais provocararn 0 apodrecimento
da estrutura intema de urn dos retabulos, 0 que implicou a sua desmontagem
e posterior intervenc;ao de drenagem
por parte da DGEMN. A hurnidade excessiva nas paredes propiciou tarnbem
o aparecimento de fungos e terrnitas nas
madeiras onde se encontrarn colocadas
as telas, cujos danos se estenderam as
pr6prias pinturas.

Perante a complexidade que qualquer
intervenc;ao neste tipo de especies acarreta (e que aqui apenas se aflora), e natural que, no contexto do prograrna da
DMCRU, ern que a sua reabilitac;ao se
enquadra, tivessem que serencontradas
soluc;oes adequadas para a sua correcta
execuc;ao e acompanharnento,
completarnente diferentes das adoptadas para
outro genero de obras, como sejarn as de
arquitectura, construc;ao civil ou sirnilares. Por isso, procurou-se adaptar os process os de consulta, lanc;amento e avaliac;ao das propostas dessas areas, a realidade especilica da conservac;ao e restauro de especies artisticas, sejarn elas
patrirn6nio integrado ou m6ve!.
Como se podera depreender, pelo que
ficou dito, este tipo de trabalhos nao pode, pelas suas caracteristicas intrinsecas,
ser avaliado numa perspectiva meramente econornicista - sobrevalorizando
ern demasia a importancia dos custos
ern detrimento da analise tecnica. Isso
significaria desqualificar todo 0 processo decis6rio, retirando-lhe os criterios
que devem
cientifico-metodo16gicos
nortear a escolha das propostas para
urna deterrninada acc;ao de conservac;ao
e restauro. S6 desta forma se poderao
evitar erros provocados
por intervenc;oes arbitranas, frequentemente de
consequencias irreparaveis para 0 patrim6nio ern causa. Patrim6nio esse que
herdamos de gerac;oes anteriores e temos 0 dever de transrnitir as pr6xirnas.
INVENTARIAR

UMACOLECc:Ao ~ICA
A Igreja de Santa Catarina ou dos Paulistas, na Calc;ada do Combro, refu1e urn
acervo artistico praticarnente desconhecido mas de grande interesse cultural,
pela sua diversidade e valor hist6rico.
Alem do patrirn6nio m6vel presente no
corpo da igreja, existem nas dependencias do antigo convento pec;as que
abrangem urn periodo crono16gico de
fins do seculo XVI ate ao XIX, designadarnente cerca de 70 esculturas de vulto,
inumeros paramentos, alguns arcazes
do seculo XVIII, urn ntirnero significativo de livros impressos da antiga Irrnandade dos Livreiros, manuscritos da refe-
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Pormenor de um Cristo de marfim (séc. XVIII)

Atril do coro-alto (séc. XVIII)

rida irmandade, da Irmandade do Senhor dos Passos, de Nossa Senhora da
Nazaré, entre outras. De entre este conjunto de obras, destaque para a colecção
de ourivesaria, que reúne obras da primitiva Igreja de Santa Catarina (desaparecida em 1755) e do Convento de
S. Paulo da Serra de Ossa.
Pouco atingida pelo terramoto de 1755
e consequentemente fora da dinâmica
de reconstrução que as igrejas limítrofes da Baixa e Chiado sofreram, este
imóvel permaneceu mais ou menos
esquecido da expansão urbanística dos
séculos XIX e XX, numa rua que foi
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Pormenor do brocado de uma dalmática (séc. XVIII)

perdendo movimento e dinâmica para
os eixos viários da malha pombalina.
Restou ao monumento uma colecção
de objectos ligados ao culto quase inalterada. Ao longo dos séculos, a comunidade de fiéis da zona zelou pela segurança das peças aí existentes e
conservou como podia.
O Programa de Valorização de Património Monumental e Artístico, iniciado
pela DMCRU, estabeleceu como objectivo para este monumento o resgate das
suas colecções da degradação e do esquecimento. Neste sentido, em colaboração com o pároco local e a Comissão
Paroquial de Santa Catarina, foi estabelecida a cooperação da DMCRU na
elaboração do inventário das obras
de arte da Igreja de Santa Catarina/
Paulistas.
O referido inventário teve início em Julho de 2004 e incidiu, numa primeira fase, sobre a escultura de vulto, ao mesmo
tempo que parte do conjunto recebia
obras de conservação e restauro. Numa
segunda fase, procedeu-se à inventariação dos espécimes de ourivesaria, na
sua maioria guardados, quer pela sua
raridade – enquanto documentos artísticos únicos – quer pelo valor das peças,
certamente utilizadas só por ocasião das
celebrações religiosas mais importantes
do calendário litúrgico.
O início deste inventário obrigou à
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criação de uma ficha normalizada de
acordo os critérios geralmente seguidos
pelos museus nacionais. O processo de
inventariação iniciado encontra-se ainda longe de estar concluído, mas terá de
ser encarado como um dos projectos de
maior relevo na salvaguarda das colecções da igreja. Além da “obra” que
decorre com o restauro de retábulos,
pinturas, estuques e órgão, torna-se urgente saber ao certo quais os objectos artísticos existentes para melhor os estudar e conservar.
Agrande quantidade de peças e a diversidade das mesmas colocam questões
que se prendem com a sua conservação,
mas também com a possibilidade de
mostrar ao público obras do acervo da
Igreja de Santa Catarina/Paulistas. A
criação futura de uma pequena estrutura com exigências museológicas – Tesouro da Igreja de Santa Catarina – apresenta-se como um desejo partilhado por
todos aqueles que têm estado ligados a
este projecto e anseiam partilhar a
fruição cultural destes objectos com
uma comunidade mais alargada.
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