
Conservação e restauro dos 
revestimentos da Igreja do 
Espírito Santo – Arronches

Tema de Capa

ENQUADRAMENTO DA OBRA
A igreja encontrava-se em mau esta-
do de conservação devido à suces-
siva adaptação do espaço a outros 
usos, às vicissitudes decorrentes 
da falta de obras de manutenção 
e, inclusivamente, ao abandono do 
edifício. Observavam-se sucessivas 
campanhas decorativas em pintu-
ra mural e revestimentos em arga-
massa executadas com a técnica de 
esgrafito, sob diversas camadas de 
cal. Apesar das diversas anoma-
lias, o facto dos revestimentos deco-
rativos terem permanecido sob as 

camadas de caiação permitiu a sua 
preservação, evitando a perda total.

A METODOLOGIA DE 
INTERVENÇÃO 
Nas zonas de revestimento decorati-
vo em argamassa (esgrafito) e cam-
panhas pictóricas (pintura mural) 
foram removidos os rebocos e as 
caiações sobrepostos. As áreas de 
lacuna, fendas e fissuras foram col-
matadas com uma argamassa de 
cal aérea e areia lavada e calibrada, 
com cor e textura semelhantes ao 
original. Nos fingidos de junta foi 

realizada a reconstituição integral, 
assim como, em alguns dos elemen-
tos figurativos, de modo a repor 
simetrias. 
A reintegração das camadas pictóri-
cas/pintura mural foi efectuada atra-
vés do preenchimento de alguns pon-
tos fundamentais para uma melhor 
leitura e interpretação do conjunto.

AS VISITAS
Por se tratar de uma obra realizada 
numa pequena vila, em contexto ru-
ral, a obra decorreu de porta aberta. 
Dentro das normas de segurança, fo-
ram dados a conhecer, aos mais inte-
ressados, os trabalhos que decor-
riam. Neste contexto, e em articula-
ção com a eng.ª Dulce Bigares e a 
Vereadora da Cultura, Maria Emília 
Castro, da Câmara Municipal de Ar-
ronches, foram feitos contactos com 
as escolas do 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico.
As visitas das nove turmas realiza-
ram-se entre o dia 21 de Abril e 8 de 
Maio. Após uma introdução sobre a 
história do monumento, e feito um 
enquadramento da obra em curso, 
foram explicadas aos alunos as tare-
fas que se desenvolvem numa obra 

No âmbito deste número que enfoca a relação entre os mais novos 
e o nosso património, o presente artigo expõe-nos um exemplo de 
aprendizagem dos princípios e critérios da conservação e restauro, 
através da experiência no terreno. Neste sentido, as visitas escolares 
realizadas à igreja permitiram estimular o envolvimento efectivo 
dos mais jovens, bem como do resto da população, visto que as 
obras decorreram de portas abertas à comunidade.
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Fachada da Igreja do Espírito 
Santo antes da intervenção.

Vista geral da contra-fachada da igreja, antes e depois da intervenção.
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de restauro, técnicas, materiais e fer-
ramentas utilizadas. A subida aos an-
daimes foi um dos pontos altos des-
tas visitas. De forma a cumprir as 
normas de segurança, as turmas fo-
ram divididas em grupos de cinco 
alunos, sempre acompanhadas por 
dois técnicos de conservação e res-
tauro, podendo aqueles observar de 
perto o decorrer dos trabalhos, bem 
como colocar as suas dúvidas e ques-
tões. Em simultâneo, os restantes co-
legas foram convidados a experimen-
tar alguns materiais, formulando ar-
gamassas e pintando um mural com 
pigmentos naturais aglutinados em 
água de cal utilizados no restauro.
Aos alunos mais velhos, que fre-
quentavam o 9.º ano, foram faculta-
das informações sobre as opções de

escolas e cursos de conservação e 
restauro existentes, quer em termos 
de cursos profissionais quer em ter-
mos de acesso ao ensino superior e 
politécnico.
Com a promoção destas visitas pre-
tendeu-se informar, formar e envol-
ver a população, partindo dos mais 
novos para chegar ao resto da popu-
lação, enquadrando desde cedo a 
conservação e o restauro do patri-
mónio, os seus princípios e critérios. 
Foi com grande satisfação que a e-
quipa de trabalho observou a apro-
ximação dos mais velhos que, sensi-
bilizados pela experiência dos filhos, 
quiseram saber mais sobre a obra 
em curso. O trabalho aqui realizado 
foi, de facto, reconhecido e mesmo 
acarinhado pela população, dado 

que  esta igreja, há muito abandona-
da e esquecida, foi agora devolvida 
à comunidade. Este legado, outrora 
perdido, revelou uma grande rique-
za decorativa que enobrece  o patri-
mónio artístico local. 
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