PROJECTOS & ESTALEIROS

O material pétreo
A conservação do pórtico central, grupo escultórico e escadaria da Via Latina, no Paço Real das
Escolas da Universidade de Coimbra, foi realizada para o gabinete para as novas instalações da
Reitoria da Universidade de Coimbra, estando os trabalhos da especialidade de conservação e
restauro a cargo da IN SITU, Conservação de Bens Culturais, Ld.ª

Fachada da Via Latina antes e depois da intervenção.

ENQUADRAMENTO DA OBRA
A empreitada visava a limpeza, consolidação e a protecção das superfícies do monumento em pedra. Os
trabalhos decorreram entre Setembro
de 2007 e Janeiro de 2008. A metodologia de restauro implementada nesta
intervenção teve como objectivo repor o equilíbrio físico e estético do conjunto arquitectónico, restituindo a homogeneidade e as características inerentes à sua concepção e construção,
garantindo, assim, a sua salvaguarda
para o futuro. As soluções construtivas e os materiais escolhidos respeitaram a autenticidade histórica e arquitectónica do monumento.

METODOLOGIA DE
INTERVENÇÃO
Numa intervenção desta dimensão e
importância, são diversos e numerosos os trabalhos executados. Neste caso, as formas de degradação estavam
previamente identificadas e cartografadas, sendo necessária a realização
de alguns ensaios que permitiram aferir as metodologias de trabalho a implementar.
Em relação à colonização biológica existente, realizaram-se ensaios de aplicação de biocida identificando o método mais eficaz para a eliminação da
colonização microbiológica. Para estes ensaios, foram seleccionadas áreas

Método de limpeza

que tipificavam a colonização biológica
existente, áreas de líquenes e, uma segunda zona, com incidência de fungos e algas. Foram aplicados vários
produtos em várias concentrações e,
após a avaliação do nível de limpeza
obtido, com recurso a um espectroclorímetro, foi definida a metodologia mais adequada.
Em termos gerais, foram realizados os
trabalhos de limpeza da pedra, por
via húmida, com escovas de nylon e
água corrente; abertura, limpeza e refechamento da totalidade das juntas;
colagem de fragmentos; estabilização
de todos os elementos instáveis; tratamento de estabilização ou remoção de

Resultados obtidos

. Aplicação de pasta de papel com água destilada a 20ºC e 30ºC
Limpeza
. Aplicação de pasta de papel com água destilada e detergente neutro a 20ºC e 30ºC
por via
. Limpeza suave, com escovagem suave (escovas macias de nylon) e água destilada
húmida
. Limpeza com vapor de água

. Alguns resultados nas manchas escurecidas
. Alguns resultados nas manchas enegrecidas
. Bons resultados nas manchas enegrecidas
. Bons resultados nas manchas escurecidas

. Limpeza suave, a seco, recorrendo a escovas macias de nylon
Limpeza . Limpeza recorrendo a borrachas de várias durezas
a seco

. Remoção apenas de películas e partículas soltas
. Bons resultados na remoção das inscrições a grafite, a borracha mais eficaz variou conforme a inscrição, das dez testadas foram utilizadas três.

Resumo dos testes de limpeza efectuados no grupo escultórico.
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Testes de limpeza realizados no grupo escultórico.

elementos metálicos; criação de rampas de escoamento nas superfícies horizontais; aplicação de um produto
hidrofugante, entre outros.
Destacam-se, aqui, alguns dos trabalhos com maior interesse, quer pela
sua especificidade quer pelo grau de
dificuldade apresentado.
No grupo escultórico central, foram
testados diversos métodos de limpeza, de modo a adequar a metodologia
com o objectivo de não remover a patine laranja aplicada sobre os elementos do grupo escultórico. No decorrer
desta acção, recolheram-se amostras
para a determinação da origem da cor
laranja observada. Foi possível determinar que a patine é constituída
por um pigmento ocre amarelo sobre
uma camada de preparação branca
tratando-se de uma antiga camada de
cor. Assim, tornou-se imprescindível
definir uma metodologia que não mobilizasse esta camada cromática, realizando-se, em primeiro lugar, uma

limpeza suave a seco por aspiração.
No entanto, persistiram várias manchas enegrecidas na superfície, pelo
que foi necessário realizar testes de
limpeza progressivos, começando pelos menos agressivos e aumentando
a intensidade da limpeza sempre que
o teste anterior não mostrava uma eficácia suficiente.
Com base nos testes realizados, efectivou-se uma segunda acção de limpeza, por via húmida, nas zonas de
manchas enegrecidas. Assim, foi realizada uma escovagem suave com
água. Os testes realizados procuraram
garantir a limpeza das zonas com manchas enegrecidas persistentes, salvaguardando a patine laranja. As diversas inscrições que se observam no grupo escultórico, maioritariamente realizadas em grafite, foram removidas
recorrendo a borrachas comerciais
previamente testadas.
A esfera armilar, que encima o grupo
escultórico central em chumbo, apre-

sentava-se muito alterada, tendo perdido a sua forma original. Para este
estado contribuiu, de forma notória,
a presença de ninhos de pombos no
local. Após a limpeza deste elemento,
foi possível identificar uma camada
de policromia sobre o chumbo. As
análises realizadas, no Laboratório de
Pintura do Núcleo de Conservação e
Restauro, da Universidade Nova de
Lisboa, permitiram determinar a existência de duas camadas de policromia
distintas. Uma primeira, mais antiga,
com folha de ouro aplicada sobre uma
camada de preparação de cor branca
e uma segunda camada de cor alaranjada rica em carbonato de cálcio e
pigmentos terra. A esfera em chumbo
foi trabalhada de modo a restituir a
sua forma original. As zonas fracturadas foram reparadas com soldas de
chumbo permitindo a anelagem da
estrutura. As lacunas na camada de
policromia foram reintegradas, à semelhança da camada cromática identificada.
A obra decorreu em clima de abertura e
colaboração entre todas as equipas de
trabalho, nomeadamente, o eng.º Fernando Marques, responsável pelo projecto e a equipa de fiscalização, e a
equipa da Augusto Oliveira Ferreira,
empreiteiro geral da reabilitação. Todas as partes envolvidas no processo
mostraram um grande empenho na
resolução de todas as questões que
foram surgindo no decorrer da obra,
tendo sido, assim, possível garantir o
cumprimento dos objectivos e a realização de um bom trabalho final.
MADALENA RODRIGUES,
Geóloga, mrodrigues@insitu.pt
DAVID LLANOS,
Técnico de Conservação e Restauro
FÁTIMA DE LLERA,
Técnica de Conservação e Restauro,
Sócia Gerente
IN SITU, Conservação de
Bens Culturais, Ld.ª
insitu@insitu.pt
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Declaração de Taormina
Salvemos a memória e a identidade da Europa
Adoptada pelos participantes do FORUM EUROPA NOSTRA sobre
“A salvaguarda das vilas e aldeias históricas da Europa e da sua paisagem envolvente”,
organizada em cooperação com a ITÁLIA NOSTRA
Taormina, Sicília, 4 de Junho de 2009
As vilas e aldeias históricas da Europa devem ser consideradas pérolas do
património cultural europeu. Cada vila ou aldeia testemunha uma evolução e uma história únicas, que se reflectem no seu património construído, arquitectónico e urbano, e nas
paisagens criadas pela natureza ou
pelo Homem nas quais o património
se insere.
Enquanto tal, as vilas e aldeias históricas constituem um importante repositório da memória da Europa e,
logo, dos fundamentos do sentido
de identidade para numerosos cidadãos e comunidades da Europa.
As vilas e aldeias históricas da Europa enfrentam grandes desafios e ameaças concretas visando a sua integridade. Estas ameaças emanam dos modernos desenvolvimentos económicos e sociais que se sucedem sem
parar e com grande rapidez. Estes
desenvolvimentos colocam as vilas e
cidades numa posição de extrema
vulnerabilidade.
Por outro lado, o recente tremor de
terra que atingiu L’Aquila e a região
de Abruzzo, no dia 6 de Abril de
2009, recorda-nos até que ponto as
vilas e aldeias históricas podem ser
devastadas quando sujeitas à acção
das forças da natureza ou dos desastres naturais.
A fim de salvaguardar, séria e eficazmente, a integridade e a autenticidade dos centros históricos habitados
destas vilas e aldeias, e, por conseguinte, para valorizar a qualidade
de vida das gerações presentes e fu-

turas dos seus habitantes e, desse
modo, o conjunto da população, as
autoridades públicas devem agir a
todos os níveis – europeu, nacional,
regional e local – para pôr em prática
iniciativas políticas responsáveis e
duráveis de protecção. Para assegurar esta protecção, as comunidades
locais devem ser plenamente mobilizadas e os agentes da sociedade
civil devem aumentar a sua pressão.
É igualmente necessário sublinhar
que o grande e complexo tecido de
vilas e aldeias históricas espalhadas
através do território vasto e variado
do continente europeu constitui a textura essencial e a estrutura de base
da própria paisagem europeia. É
vital que esse tecido, bem como as
suas componentes individuais, seja
protegido e sustentado para as ajudar a prosperar.
Tendo em conta estes considerandos,
os participantes no Forum Europa
Nostra sobre a salvaguarda das vilas
e aldeias históricas da Europa, afirmam o seguinte:
A protecção da paisagem deve ser
promovida em respeito de regras e
metodologias apropriadas – criando
zonas de paisagem – que governam
a planificação rural e urbana, assim
como o funcionamento das organizações a elas respeitantes. Em Itália,
por exemplo, estas regras e metodologias são incorporadas na nova Lei
do Património Cultural e da Paisagem, recentemente adoptada. Tais
leis devem ser respeitadas pelos
governos nacionais e regionais, com

minúcia e grande cuidado, e devem
incluir calendários realistas e aplicáveis.
A introdução das regras para a planificação e a repartição das zonas
rurais e urbanas deve ter como principal objectivo assegurar a protecção
da paisagem rural, com as suas culturas tradicionais, os seus métodos
de trabalho e as suas técnicas de divisão da terra. Estas regras devem,
também, ter em conta o facto da paipaisagem rural estar hoje fortemente
ameaçada pela agudização de uma
expansão urbana rápida e irreversível. Estas regras de protecção devem
ser conformes com a Convenção Europeia da Paisagem do Conselho da
Europa.
O restauro e a revitalização das aldeias históricas, incluindo as mais
pequenas, devem ser executados em
conformidade com métodos e investigações históricos, antropológicos e
tipológicos, suficientemente minuciosos e precisos. Por outro lado, estes
trabalhos devem respeitar plenamente os princípios de conservação e de
renovação urbana, encorajando a reutilização e a adaptação de estruturas
e espaços existentes como alternativa
eficaz a novas expansões urbanas que
tendem a esgotar o solo e os recursos
territoriais não renováveis.
Antes de iniciar uma intervenção de
restauro ou de regeneração, devem
levar-se a cabo avaliações rigorosas
no que concerne a qualidade do projecto e o seu impacto potencial sobre o tecido histórico da vila ou aldeia em causa, assim como sobre o
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