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INININTRTRTRODODODUÇUÇÃOÃOÃO
O monumento tem especial signifi-
cado na história social de Almada. 
Em 1969, Anjos Teixeira homena-
geou as vítimas da perseguição 
fascista com o um trabalho escul-
tórico em bronze, de nome “Os 
Perseguidos” (fig. 1).
No âmbito do recente projecto de 
requalificação de Almada, e em par-
ticular no contexto das obras do 
Metro ao Sul do Tejo, a Praça MFA 
sofreu uma remodelação funcional 
profunda, por via do seu atravessa-
mento pelo Metro de Superfície.
Para que esses trabalhos se pudes-
sem desenrolar de uma forma 
natural sem prejuízo e risco para 
o monumento, desencadeou-se um 
processo de transladação do con-
junto monumental, realizado em 
duas fases temporais distintas: uma 
primeira relativa ao seu transporte 
para o estaleiro municipal de Vale 
Figueira; e uma segunda para a 
reposição da estátua de bronze na 
renovada Praça MFA.
A primeira fase decorreu no mês de 
Agosto de 2008 e a segunda no mês 
de Novembro de 2009. O trabalho 
foi solicitado à Monumenta pelo 
consórcio Teixeira Duarte / Sopol.

ESESESTRTRATATATÉGÉGÉGIAIA E E M M METETETODODODOLOLOGOGOGIAIA 
DEDEDE   I INTNTNTERERERVEVENÇNÇNÇÃOÃOÃO  - - ABABORORORDADADAGEGEMM
Para além do processo de transla-
dação física do monumento, este 
momento revelou ser a fase ideal 
para se proceder à sua conservação.
A intervenção de conservação e 
restauro incidiu sobre o material, 
bronze, já que apenas a estátua se 

1 – Monumento “Os Perseguidos” – Praça MFA, em Almada 2 – Ligações entre peças em bronze por meio de 
aparafusamento interior
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preservou na nova concepção do 
monumento, ao contrário da estru-
tura de embasamento revestida a 
lajetas de cantaria original.
O processo de conservação e restau-
ro da estátua foi realizado pela equi-
pa técnica da Universidade Nova de 
Lisboa, coordenada pela Dr.ª Sara 
Fragoso.
A estátua de bronze é composta por 
várias peças independentes, ligadas 
mecanicamente por meio de apara-
fusamento oculto (interior). O pro-
cesso de restauro passou não só pelo 
tratamento das superfícies como 

também pela substituição integral 
dos elementos de fixação entre peças 
(fig. 2) e dos pernos de apoio ao 
embasamento.
Todos os processos de acomodação, 
estabilização da estrutura, trans-
porte e refixação da estátua foram 
previamente analisados e definidos 
pela Monumenta, em articulação 
com a U.N.L. e a Câmara Municipal 
de Almada.
A transladação (1.ª fase) e o reposi-

cionamento da estátua orientou-se 
na perspectiva da salvaguarda e 
protecção dos elementos em bronze 
e cantaria, para possibilitar o seu 
restauro.
Nesse pressuposto, foi definida uma 
metodologia de desmonte da está-
tua e do seu embasamento que evi-
tasse riscos no desmembramento do 
conjunto, os quais se poderiam reve-
lar determinantes para o estado de 
conservação do monumento. Nessa 
medida, foi equacionada a seguinte 
metodologia:
1.  Recorte inferior do embasamento 

que permitisse a elevação e trans-
porte da totalidade do monumen-
to (estátua e embasamento) para 
local exterior, para posterior des-
membramento e restauro atempado 
e criterioso. Para o efeito, foram 
executadas carotes sequenciais ao 
longo do perímetro do embasamen-
to (enchimento em betão armado), 
incluindo a extracção das carotes 
geradas, sem induzir vibração e per-
cussão ao monumento. Este proces-

so resultou na separação física entre 
o monumento e as suas fundações, 
permitindo a elevação integral do 
conjunto (figs. 3 e 4);
2. Transporte do conjunto da está-
tua e embasamento para o estaleiro 
municipal e depósito (figs. 5 e 6);
3.   Execução de armação interior pa-
ra contenção de deformações na fase 
de elevação e transporte (fig. 7); 
protecção física exterior da estátua, 
elevação da estátua (após fase de 
conservação e restauro) e transporte 
ao local inicial de desmonte (Praça 
MFA);

4. Refixação da estátua em bronze 
no novo embasamento executado no 
local, com abertura prévia de nega-
tivos com caroteadora diamantada 
para inclusão de pernos de fixação e 
apoio; selagem prévia com argamas-
sa à base de resina epoxídica (figs. 8 
e 9). 

3 – Execução de carotes na fundação 
para recorte e posterior elevação

4 – Elevação do monumento, com 
estrutura exterior de protecção física 
e de suporte

5 – Transporte do monumento para o 
estaleiro municipal

6 – Depósito no estaleiro municipal de 
Vale Figueira

7 – Pormenor da estrutura de contenção interior, 
prevenindo deformações na elevação e transporte

8 – Preenchimento/selagem de negativos para fixa-
ção dos pernos de apoio com recurso a argamassa de 
base epoxídica

9 – Reposicionamento no novo pedestal – Praça 
MFA, Almada


